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Noul Cod penal (în continuare, abreviat NCP) a fost adoptat
la 25 iunie 2009, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa
Camerei Deputaţilor şi a Senatului în şedinţa comună din 22 iunie
1
2009 și a fost modificat prin Legea nr. 27 din 16 martie 2012 , Legea
2
3
nr. 63 din 17 aprilie 2012 şi Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 .
Noul Cod de procedură penală (în continuare, abreviat
4
NCPP) a fost adoptat prin Legea nr. 135/2010 , după ce, în
5
prealabil, prin H.G. nr. 829/2007 , au fost aprobate Tezele
prealabile ale proiectului acestui act normativ, şi a fost modificat
prin 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 dispoziţii
6
procesual penale (în continuare, „Legea de punere în aplicare”).
Ambele acte normative au intrat în vigoare la 1 februarie
2014.

§1. Aspecte privind unele elemente de noutate
cuprinse în noul Cod penal
Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii
Potrivit art. 15 alin. (1) NCP, infracţiunea este fapta
prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi
imputabilă persoanei care a săvârşit-o.
Aşa cum se poate observa, noul Cod penal renunţă la
pericolul social ca trăsătură generală a infracţiunii şi reţine ca
trăsături esenţiale prevederea faptei în legea penală, săvârşirea
faptei cu vinovăţie, caracterul nejustificat şi caracterul imputabil.
Cauzele justificative şi cauzele de neimputabilitate
Cauzele justificative, alături de cele de neimputabilitate,
înlocuiesc cauzele care înlătură caracterul penal al faptei.

Cauzele justificative reţinute de noul Cod penal sunt
următoarele: legitima apărare, starea de necesitate, exercitarea
unui drept şi îndeplinirea unei obligaţii, consimţământul persoanei
vătămate, iar cauzele de neimputabilitate sunt următoarele:
constrângerea fizică, constrângerea morală, excesul neimputabil,
minoritatea făptuitorului, iresponsabilitatea, intoxicaţia, eroarea,
cazul fortuit.

Infracţiunea continuată
Potrivit art. 35 alin. (1) NCP, infracţiunea este continuată
când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în
realizarea aceleiaşi rezoluţii şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv,
acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul
aceleiaşi infracţiuni. Infracţiunea continuată se sancţionează cu
pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, al cărei
maxim se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul închisorii,
respectiv cu cel mult o treime în cazul amenzii.
Concursul de infracţiuni
Noul Cod penal nu prezintă diferenţe sub aspectul
condiţiilor de existenţă, însă instituie sancţionarea concursului
potrivit sistemului cumulului juridic cu spor obligatoriu şi fix.
Potrivit art. 39 NCP:
• când s-au stabilit o pedeapsă cu detenţiune pe viaţă şi
una sau mai multe pedepse cu închisoare ori cu amendă, se aplică
pedeapsa detenţiunii pe viaţă;
• când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică
pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din
totalul celorlalte pedepse stabilite;
• când s-au stabilit numai pedepse cu amendă, se aplică
pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din
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totalul celorlalte pedepse stabilite;
• când s-au stabilit o pedeapsă cu închisoare şi o
pedeapsă cu amendă, se aplică pedeapsa închisorii, la care se
adaugă în întregime pedeapsa amenzii;
• când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare şi mai
multe pedepse cu amendă, se aplică pedeapsa închisorii conform
regulilor anterioare, la care se adaugă în întregime pedeapsa
amenzii, rezultată conform regulii de mai sus.

Recidiva
Au fost modificate condiţiile privind primul termen al recidivei,
în sensul că, potrivit art. 41 NCP, există recidivă când, după
rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa
închisorii mai mare de un an şi până la reabilitare sau împlinirea
termenului de reabilitare, condamnatul săvârşeşte din nou o
infracţiune cu intenţie sau cu intenţie depăşită, pentru care legea
prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare. De
asemenea, există recidivă şi atunci când una dintre pedepse este
detenţiunea pe viaţă.
În ceea ce priveşte recidiva postcondamnatorie, sistemul
sancţionator are la bază cumulul aritmetic, bazat pe adăugarea la
pedeapsa aplicată pentru al doilea termen al recidivei a pedepsei
anterioare neexecutate ori a restului rămas neexecutat din aceasta.
În cazul în care cel de-al doilea termen al recidivei este
reprezentat de o pluralitate de infracţiuni sub forma concursului,
ordinea de valorificare a celor două forme de pluralitate este
următoarea: pedepsele stabilite se contopesc potrivit dispoziţiilor
referitoare la concursul de infracţiuni, iar pedeapsa rezultată se
adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas
neexecutat din aceasta.
În ceea ce priveşte recidiva postexecutorie, tratamentul
sancţionator este următorul: dacă, după ce pedeapsa anterioară a
fost executată sau considerată ca executată, se săvârşeşte o nouă
infracţiune în stare de recidivă, limitele speciale ale pedepsei
prevăzute de lege pentru noua infracţiune se majorează cu jumătate.
Amenda
Noul Cod penal introduce sistemul zilelor-amendă. Pentru
determinarea cuantumului amenzii se individualizează mai întâi
numărul zilelor-amendă, cuprins între 30 de zile şi 400 de zile, care
se înmulţeşte cu suma corespunzătoare unei zile-amendă,
cuprinsă între 10 lei şi 500 lei, individualizată corespunzător.
Instanţa stabileşte numărul zilelor-amendă potrivit criteriilor
generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei
corespunzătoare unei zile-amendă se stabileşte ţinând seama de
situaţia materială a condamnatului şi de obligaţiile legale ale
acestuia faţă de persoanele aflate în întreţinerea sa.
Au fost reglementate, de asemenea:
• înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, chiar
pentru situaţia în care pedeapsa amenzii nu mai este prevăzută
alternativ cu pedeapsa închisorii, dacă persoana condamnată, cu
rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte,
caz în care numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu
un număr corespunzător de zile cu închisoarea;
• executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci
neremunerate în folosul comunităţii, dacă pedeapsa amenzii nu
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poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile
persoanei condamnate, situaţie în care, cu consimţământul
acesteia, instanţa înlocuieşte obligaţia de plată a amenzii
neexecutate cu obligaţia de a presta un număr corespunzător de
zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, afară de cazul
în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta
această muncă;
• amenda care însoţeşte pedeapsa închisorii: dacă prin
infracţiunea săvârşită s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial,
pe lângă pedeapsa închisorii se poate aplica şi pedeapsa amenzii.
Limitele speciale ale zilelor-amendă se determină în raport de
durata pedepsei închisorii stabilite de instanţă şi nu pot fi reduse
sau majorate ca efect al cauzelor de atenuare sau agravare a
pedepsei, iar pentru stabilirea cuantumului sumei
corespunzătoare unei zile-amendă se va ţine seama de valoarea
folosului patrimonial obţinut sau urmărit.

Pedepsele complementare
Sunt prevăzute următoarele pedepse complementare:
interzicerea unor drepturi pe o durată între 1 şi 5 ani, care se aplică
atât pe lângă pedeapsa închisorii, indiferent de durata ei, cât şi pe
lângă pedeapsa amenzii, iar în cazul amenzii şi al suspendării
executării pedepsei, executarea începe de la rămânerea definitivă
a hotărârii de condamnare; degradarea militară; publicarea
hotărârii de condamnare.
Renunţarea la aplicarea pedepsei şi amânarea
aplicării pedepsei
Renunţarea la aplicarea pedepsei şi amânarea aplicării
pedepsei sunt instituţii noi, a căror introducere a fost determinată
de renunţarea la criteriul pericolului social ca trăsătură generală a
infracţiunii şi de consacrarea principiului oportunităţii urmăririi
penale în noul Cod de procedură penală. Noua reglementare
permite instanţei să nu sancţioneze unele infracţiuni de gravitate
redusă, pentru care acţiunea penală nu ar fi trebuit exercitată încă
din faza de urmărire penală.
Suspendarea executării pedepsei
Nu mai este reglementată suspendarea condiţionată a
executării pedepsei, iar în cazul suspendării executării pedepsei
sub supraveghere pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului
de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani, suspendarea
neputând fi aplicată în cazul în care pedeapsa aplicată este numai
amenda. Termenul de supraveghere este cuprins între 2 şi 4 ani,
fără a putea fi însă mai mic decât durata pedepsei aplicate.
Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei nu mai are
ca efect reabilitarea de drept.
Minoritatea
Noul Cod penal nu mai prevede pedepse în cazul minorilor,
sistemul sancţionator fiind bazat exclusiv pe măsuri educative.
Măsurile educative neprivative de libertate sunt:
• stagiul de formare civică constă în obligaţia minorului de a
participa la un program cu o durată de cel mult 4 luni;
• supravegherea constă în controlarea şi îndrumarea minorului
în cadrul programului său zilnic, pe o durată cuprinsă între 2 şi 6

luni, sub coordonarea serviciului de probaţiune, pentru a asigura
participarea la cursuri şcolare sau de formare profesională şi
prevenirea desfăşurării unor activităţi sau intrarea în legătură cu
anumite persoane care ar putea afecta procesul de îndreptare a
acestuia;
• consemnarea la sfârşit de săptămână constă în obligaţia
minorului de a nu părăsi locuinţa în zilele de sâmbătă şi duminică,
pe o durată cuprinsă între 4 şi 12 săptămâni;
• asistarea zilnică constă în obligaţia minorului, pe o durată
cuprinsă între 3 şi 6 luni, de a respecta un program stabilit de
serviciul de probaţiune.
Măsurile educative privative de libertate sunt:
• internarea într-un centru educativ constă în internarea
minorului, pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani, într-o instituţie
specializată în recuperarea minorilor, unde va urma un program de
pregătire şcolară şi formare profesională potrivit aptitudinilor sale,
precum şi programe de reintegrare socială. Actualele centre de
reeducare vor fi transformate, la data intrării în vigoare a noului
Cod penal, în centre educative;
• internarea într-un centru de detenţie constă în internarea
minorului, pe o perioadă cuprinsă între 2 şi 5 ani sau între 5 şi 15
ani, într-o instituţie specializată în recuperarea minorilor, cu regim
de pază şi supraveghere, unde va urma programe intensive de
reintegrare socială, precum şi programe de pregătire şcolară şi
formare profesională potrivit aptitudinilor sale. Actualele
penitenciare pentru minori vor fi transformate, la data intrării în
vigoare a noului Cod penal, în centre de detenţie.
În caz de concurs de infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii, se
stabileşte şi se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele.
În cazul săvârşirii a două infracţiuni, dintre care una în timpul
minorităţii şi una după majorat, pentru infracţiunea comisă în
timpul minorităţii se ia o măsură educativă, iar pentru infracţiunea
săvârşită după majorat se stabileşte o pedeapsă, după care:
• dacă măsura educativă este neprivativă de libertate, se
execută numai pedeapsa;
• dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar
pedeapsa este închisoarea, se aplică pedeapsa închisorii, care se
majorează cu o durată egală cu cel puţin o pătrime din durata
măsurii educative ori din restul rămas neexecutat din aceasta la
data săvârşirii infracţiunii comise după majorat; din pedeapsa
astfel obţinută se scade ceea ce s-a executat din momentul
săvârşirii infracţiunii comise după majorat până la data judecării;
• dacă pedeapsa aplicată pentru infracţiunea săvârşită după
majorat este detenţiunea pe viaţă, se execută numai această
pedeapsă;
• dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar
pedeapsa este amenda, se execută măsura educativă, a cărei
durată se majorează cu cel mult 6 luni, fără a depăşi maximul
prevăzut de lege pentru aceasta.

§2. Aspecte privind unele elemente de noutate
cuprinse în noul Cod de procedură penală
Organele judiciare
Locul şi rolul fiecărui organ judiciar au fost regândite şi
restabilite şi au fost introduse noi instituţii, pe poziţii şi competenţe

care să garanteze separarea funcţiilor judiciare în procesul penal
şi să asigure desfăşurarea operativă a procedurilor, imparţialitatea
şi credibilitatea în exercitarea atribuţiilor fiecărui organ judiciar.
Cu caracter de noutate, sunt menţionaţi judecătorul de
drepturi şi libertăţi şi judecătorul de cameră preliminară. Referitor
la atribuţiile acestora în exercitarea funcţiilor judiciare, art. 53 şi art.
54 NCPP circumscriu competenţa lor în cadrul procesului penal şi,
implicit, în exercitarea funcţiilor judiciare, al căror mecanism nu
poate funcţiona în afara unui proces penal.
Astfel, judecătorul de drepturi şi libertăţi soluţionează, în
cursul urmăririi penale, cererile, propunerile, plângerile,
contestaţiile sau orice alte sesizări privind: măsurile preventive,
măsurile asigurătorii, măsurile de siguranţă cu caracter provizoriu,
actele procurorului, în cazurile expres prevăzute de lege,
încuviinţarea percheziţiilor, a folosirii metodelor şi tehnicilor
speciale de supraveghere sau cercetare ori a altor procedee
probatorii potrivit legii, procedura audierii anticipate, alte situaţii
expres prevăzute de lege. Practic, în cursul urmăririi penale, orice
măsură care ar putea afecta drepturile şi libertăţile părţilor din
procesul penal poate fi dispusă, respectiv cenzurată de către un
judecător specializat din cadrul instanţei competente, denumit
sugestiv judecător de drepturi şi libertăţi.
Judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea
trimiterii în judecată dispuse de procuror, verifică legalitatea
administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către
organele de urmărire penală, soluţionează plângerile împotriva
soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată, precum şi
alte situaţii expres prevăzute de lege.
În strânsă legătură cu noua viziune asupra organelor judiciare
a fost reglementat principiul separării funcţiilor judiciare în
procesul penal.

Măsurile preventive
În ceea ce priveşte măsurile preventive, se impun următoarele
precizări:
În primul rând, trebuie menţionat că noul Cod de procedură
penală impune o necesară clarificare terminologică, folosind
explicit expresiile „măsuri privative de libertate” şi „măsuri
restrictive de libertate”. Gama de măsuri preventive s-a diversificat,
acestea fiind, conform art. 202 alin. (4) NCPP, următoarele:
a) reţinerea;
b) controlul judiciar;
c) controlul judiciar pe cauţiune;
d) arestul la domiciliu;
e) arestarea preventivă.
Se observă că obligarea de a nu părăsi localitatea şi de a nu
părăsi ţara, respectiv liberarea sub control judiciar sau pe cauţiune
nu se mai regăsesc în noul Cod de procedură penală, însă ele îşi
găsesc un corespondent în controlul judiciar.
O noutate de reglementare este consacrarea expresă a
aplicării principiului proporţionalităţii în materia măsurilor
preventive, principiu care se aplica însă în practică şi sub imperiul
Codului de la 1968. Astfel, art. 202 alin. (3) NCPP prevede că
„Orice măsură preventivă trebuie să fie proporţională cu gravitatea
acuzaţiei aduse persoanei faţă de care este luată şi necesară
pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia”.
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Reglementarea propusă schimbă filosofia actuală în ceea ce
priveşte controlul judiciar sau controlul judiciar pe cauţiune, care în
prezent se pot dispune numai dacă inculpatul este deja arestat
preventiv şi care sunt reglementate în noul Cod de procedură
penală ca măsuri preventive distincte, devenind o veritabilă
alternativă la arestarea preventivă. Aceste măsuri pot fi luate însă,
similar actualelor măsuri privind obligarea de a nu părăsi
localitatea şi, respectiv, de a nu părăsi ţara, şi de către procuror în
cursul urmăririi penale.
O altă noutate este şi aceea că, spre deosebire de
reglementarea anterioară, cauţiunea nu va garanta doar
participarea inculpatului la proces, ci şi plata despăgubirilor
acordate pentru repararea pagubelor cauzate prin infracţiune, a
cheltuielilor judiciare şi a amenzii, plata lor din cauţiune având
caracter prioritar faţă de restituirea sau confiscarea ei, chiar şi în
situaţia înlocuirii măsurii controlului judiciar pe cauţiune cu măsura
arestului la domiciliu sau a arestării preventive.
Arestul la domiciliu (art. 218-222 NCPP), instituţie nouă în
materia măsurilor preventive, constă în obligaţia impusă
inculpatului, pe o perioadă determinată, de a nu părăsi imobilul
unde locuieşte, fără permisiunea judecătorului sau a instanţei de
judecată care a dispus măsura sau în faţa căreia se află cauza, şi
de a se supune unor restricţii stabilite (unele obligatorii, prevăzute
expres de lege, altele stabilite de către judecător, în funcţie de
particularităţile cauzei şi persoana inculpatului). Judecătorul de
drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa
de judecată poate dispune ca pe durata arestului la domiciliu
inculpatul să poarte permanent un sistem electronic de
supraveghere. Arestul la domiciliu nu poate fi dispus cu privire la
inculpatul faţă de care există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit
o infracţiune asupra unui membru de familie şi cu privire la
inculpatul care a fost anterior condamnat definitiv pentru
infracţiunea de evadare.
În privinţa arestării preventive, este prevăzut, de asemenea, la
nivel de principiu, caracterul său excepţional şi subsidiar în raport
cu celelalte măsuri preventive neprivative de libertate, putând fi
dispusă numai dacă luarea unei alte măsuri preventive nu este
suficientă pentru realizarea scopului legitim urmărit.
Cazurile în care se poate dispune arestarea preventivă a unei
persoane au fost reorganizate. Astfel, arestarea preventivă poate
fi dispusă în cazul oricărei infracţiuni, indiferent de pedeapsa
prevăzută de lege (deci inclusiv în cazul în care infracţiunea este
sancţionată cu pedeapsa amenzii penale), dacă:
a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage
de la urmărirea penală sau de la judecată, ori a făcut pregătiri de
orice natură pentru astfel de acte;
b) inculpatul încearcă să influenţeze un alt participant la
comiterea infracţiunii, un martor ori un expert sau să distrugă, să
altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă
sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de
comportament;
c) inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau
încearcă să realizeze o înţelegere frauduloasă cu aceasta;
d) există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mişcare
a acţiunii penale împotriva sa, inculpatul a săvârşit cu intenţie o
nouă infracţiune sau pregăteşte săvârşirea unei noi infracţiuni.
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Cazul de arestare prevăzut de art. 148 lit. f) C. proc. pen. din
1968 a fost reformulat prin enumerarea categoriilor de infracţiuni
pentru care se poate dispune măsura arestării preventive a
inculpatului şi instituie criteriile în baza cărora se determină
existenţa stării de pericol pentru ordinea publică. Astfel, măsura
arestării preventive poate fi luată dacă din probe rezultă
suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit o infracţiune
intenţionată contra vieţii, o infracţiune prin care s-a cauzat
vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracţiune
contra securităţii naţionale prevăzută de noul Cod penal şi alte legi
speciale, o infracţiune de trafic de stupefiante, trafic de arme, trafic
de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de
monede ori alte valori, şantaj, viol, lipsire de libertate, evaziune
fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o infracţiune de corupţie, o infracţiune
săvârşită prin mijloace de comunicare electronică sau o altă
infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani
ori mai mare şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a
circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului
din care provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări
privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de
libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol
pentru ordinea publică.
O altă noutate este modalitatea de reglementare a duratei
arestării preventive în cursul judecăţii, care nu poate depăşi 5 ani,
fiind prevăzută expres procedura de dispunere asupra măsurilor
preventive în perioada cuprinsă între pronunţarea hotărârii în
primă instanţă, cu consecinţa desesizării instanţei, şi sesizarea
instanţei de control judiciar cu judecarea apelului.

Urmărirea penală
Noul Cod de procedură penală aduce o simplificare a fazei de
urmărire penală, care s-a realizat, pe de o parte, prin
reglementarea unei proceduri rapide de verificare a sesizării
adresate organelor de urmărire penală, ce permite ca, atunci când
din cuprinsul acesteia rezultă că s-a săvârşit o faptă prevăzută de
legea penală şi nu există vreunul dintre cazurile care împiedică
exercitarea acţiunii penale, organul de urmărire penală să dispună
începerea urmăririi penale cu privire la faptă, prin declanşarea
fazei de investigare a faptei fiind conturat cadrul procesului penal.
În acest mod s-a eliminat etapa actelor premergătoare care, în
reglementarea anterioară, se prelungea până la stabilirea
identităţii făptuitorului şi presupunea activităţi similare
administrării probelor în procesul penal, fără asigurarea tuturor
garanţiilor specifice acestuia.
Prin urmare, toate activităţile desfăşurate de organele de
poliţie vor fi efectuate în cadrul urmăririi penale, soluţie care este
de natură a asigura atât respectarea drepturilor şi garanţiilor
acordate persoanei cercetate, pe parcursul întregului proces
penal, cât şi înlăturarea inconvenientelor constatate în practică,
generate de extinderea nejustificată a categoriilor de acte de
investigaţie care pot fi efectuate în această etapă.
Regândirea etapei urmăririi penale aduce ca element de
noutate faptul că urmărirea penală se desfăşoară în două faze
distincte: faza de investigare a faptei şi faza de investigare a
persoanei. Dacă faza de investigare a faptei începe, aşa cum am
arătat mai sus, prin sesizarea organelor judiciare competente,

faza de investigare a persoanei este marcată prin actul de punere
în mişcare a acţiunii penale.
Punerea în mişcare a acţiunii penale are loc atunci când din
probele administrate rezultă presupunerea rezonabilă că
suspectul a săvârşit fapta prevăzută de legea penală. Acesta
dobândeşte calitatea de inculpat, care îi asigură drepturi specifice
acestei părţi a procesului penal, şi este eliminată posibilitatea ca
inculparea să poată fi dispusă prin rechizitoriu, fiind în acest mod
asigurată exercitarea deplină a dreptului la apărare.

Renunţarea la urmărirea penală
Prin introducerea principiului subsidiar al oportunităţii, în baza
căruia, în cauze minore, procurorul va putea renunţa la exercitarea
acţiunii penale, în condiţiile prevăzute de lege, s-a urmărit evitarea
desfăşurării unor procese penale în astfel de cauze, în care nu
există un interes public, fiind atenuată obligativitatea exercitării
acţiunii penale. O consecinţă directă a acestui nou principiu, care
funcţionează de mai mulţi ani în Germania, Italia, Franţa, Spania,
Serbia, Slovenia, Bulgaria, va fi reducerea volumului cauzelor
penale aflate pe rolul organelor judiciare.
Ca expresie a acestui principiu al oportunităţii, regăsim
reglementată o nouă soluţie care determină stingerea acţiunii
penale, aflată la dispoziţia procurorului, respectiv instituţia
renunţării la urmărirea penală.
Necesitatea reglementării principiului oportunităţii în legislaţia
română a derivat din creşterea permanentă a volumului de
activitate, care reprezintă în prezent cel mai important impediment
pentru funcţionarea normală a Ministerului Public. Numărul de
dosare de soluţionat este din ce în ce mai mare, iar în condiţiile în
care nu aveau loc modificări de substanţă în sistemul judiciar,
aceasta ar fi condus la blocarea sistemului. De aceea, prioritatea a
fost identificarea de soluţii care să permită limitarea numărului de
dosare.
Una dintre aceste soluţii a fost reglementarea principiului
oportunităţii acţiunii penale într-o modalitate care permite
procurorului să închidă dosarele de importanţă redusă chiar
înainte de a efectua cercetări, pentru ca resursele investigative să
fie canalizate spre dosarele importante. Oportunitatea este o
chestiune de politică penală şi aparţine şi Ministerului Public.
Astfel, procurorul decide dacă să pornească sau nu urmărirea
penală, pe baza unor criterii obiective. Aceasta se explică prin
prioritatea interesului public, când pentru apărarea acestuia
procurorul decide dacă porneşte sau nu urmărirea penală.
Instituţia este reglementată detaliat în art. 318 NCPP. În primul
alineat se precizează că această soluţie poate interveni în cazul
infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau
pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, dacă procurorul consideră că
nu există interes public în urmărirea faptei. Criteriile în funcţie de
care urmează să se facă această apreciere sunt enumerate, ele
referindu-se la: conţinutul faptei, modul şi mijloacele de săvârşire,
urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea
infracţiunii, şi, după caz, dacă autorul faptei este cunoscut,
persoana suspectului sau a inculpatului, conduita avută anterior
săvârşirii infracţiunii, eforturile depuse pentru înlăturarea sau
diminuarea consecinţelor infracţiunii.
Din dispoziţiile menţionate rezultă că soluţia renunţării la

urmărire penală este lăsată la aprecierea procurorului care
supraveghează urmărirea penală în cauză. Legiuitorul are în
vedere maximul special al pedepsei închisorii prevăzut pentru
infracţiunea săvârşită în forma consumată, fără a ţine seama de
cauzele de reducere sau de majorare a pedepsei.
După cum se poate observa, unele dintre elementele în
funcţie de care procurorul urmează să aprecieze se suprapun cu
cele din actualul art. 181 C. pen. 1969, însă nu există o menţiune
explicită că instituţia renunţării la urmărirea penală ar fi posibilă
doar în cazul faptelor „lipsite în mod vădit de importanţă”.

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei
Ca noutate se remarcă atribuţia procurorului de a putea
încheia un acord de recunoaştere a vinovăţiei, conform procedurii
stabilite de art. 478-488 NCPP. Acordul de recunoaştere
reprezintă o formă abreviată a procesului penal, bazată pe o
pledoarie de vinovăţie a inculpatului, pentru anumite infracţiuni, de
natură a responsabiliza părţile din proces şi a degreva instanţele
de judecată.
Potrivit art. 478 alin. (1) NCPP, în cursul urmăririi penale, după
punerea în mişcare a acţiunii penale, inculpatul şi procurorul pot
încheia un acord, ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei de către
inculpat. Acordul are ca obiect recunoaşterea comiterii faptei şi
acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mişcare
acţiunea penală şi priveşte felul şi cuantumul pedepsei, precum şi
forma de executare a acesteia.
Acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi încheiat numai
după punerea în mişcare a acţiunii penale, în condiţiile art. 309
NCPP, respectiv atunci când există probe din care rezultă
presupunerea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi
nu există vreunul dintre cazurile de împiedicare prevăzute la art.
16 alin. (1), persoana respectivă dobândind din acest moment
calitatea de inculpat şi, implicit, de parte în proces.
Articolul 478 alin. (1) NCPP prevede că acordul de vinovăţie se
poate încheia numai în cursul urmăririi penale. Astfel, în cazul în
care inculpatul îşi recunoaşte fapta în timpul fazei procesuale a
judecăţii, acesta nu mai are posibilitatea de a încheia un acord cu
procurorul, dar poate solicita instanţei aplicarea procedurii privind
judecata în cazul recunoaşterii învinuirii, desigur, în condiţiile
speciale ale acestei instituţii.
Procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea
penală nu are o putere discreţionară în ceea ce priveşte limitele şi
efectele acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Astfel, potrivit art.
478 alin. (4) NCPP, limitele încheierii acordului de recunoaştere a
vinovăţiei se stabilesc prin avizul prealabil şi scris al procurorului
ierarhic superior, iar efectele acordului de recunoaştere a
vinovăţiei sunt supuse, de asemenea, avizului procurorului
ierarhic superior.
Acordul se poate încheia numai cu privire la infracţiunile
pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de
cel mult 7 ani.
Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie obligatoriu în
formă scrisă, conţinutul lui fiind prevăzut de art. 482 NCPP. În
situaţia în care se încheie acord de recunoaştere a vinovăţiei,
procurorul nu va mai întocmi rechizitoriu cu privire la inculpaţii cu
care a încheiat acord.
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După încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei,
procurorul sesizează instanţa căreia i-ar reveni competenţa să
judece cauza în fond şi trimite acesteia acordul de recunoaştere a
vinovăţiei, însoţit de dosarul de urmărire penală. În situaţia în care se
încheie acordul numai cu privire la unele dintre fapte sau numai cu
privire la unii dintre inculpaţi, iar pentru celelalte fapte sau inculpaţi se
dispune trimiterea în judecată, sesizarea instanţei se face separat.
Instanţa urmează să se pronunţe asupra acordului de
recunoaştere a vinovăţiei prin sentinţă, în urma unei proceduri
necontradictorii, în şedinţă publică, după ascultarea procurorului,
a inculpatului şi avocatului acestuia, precum şi a părţii civile, dacă
este prezentă.

Camera preliminară
Aşa cum se arată în Expunerea de motive a noului Cod de
procedură penală, prin instituţia camerei preliminare s-a urmărit să
se răspundă exigenţelor de legalitate, celeritate şi echitate a
procesului penal. Prin reglementarea acestei proceduri se
urmăreşte rezolvarea chestiunilor ce ţin de legalitatea trimiterii în
judecată şi de legalitatea administrării probelor, asigurându-se
premisele pentru soluţionarea cu celeritate a cauzei în fond.
Această instituţie este menită să înlăture o lacună a actualelor
dispoziţii procesual penale, în care examinarea legalităţii
rechizitoriului, a probelor administrate în cursul urmăririi penale
împiedică pe durată nedeterminată începerea cercetării
judecătoreşti. În acest context, procedura camerei preliminare
cuprinde reguli care elimină posibilitatea restituirii ulterioare, în faza
de judecată, a dosarului la parchet, ca urmare a faptului că legalitatea
probatoriului şi a trimiterii în judecată sunt soluţionate în această fază.
Noul cod instituie competenţa judecătorului de cameră
preliminară în verificarea conformităţii probelor administrate în
cursul urmăririi penale cu garanţiile de echitabilitate a procedurii.
Sub acest aspect, legalitatea administrării probelor este strâns şi
exclusiv legată de asigurarea caracterului echitabil al procesului
7
penal .
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Dispoziţiile privind faza procesuală a camerei preliminare au
fost modificate prin Legea de punere în aplicare, în principal în
sensul clarificării etapelor pe care cauza trebuie să le parcurgă în
această fază, pentru a facilita exercitarea drepturilor procesuale
ale inculpatului, pentru a corela aceste dispoziţii cu alte
reglementări ale codului şi pentru a preveni eventuale interpretări
diferite ale practicii, având în vedere noutatea acestei instituţii în
reglementarea procesual penală română.
Astfel, s-au introdus dispoziţii exprese privind informarea
inculpatului asupra drepturilor procesuale şi în special asupra
posibilităţilor de a invoca, numai în această fază, excepţii privind
sesizarea instanţei şi privind urmărirea penală; de asemenea, sau detaliat dispoziţiile privind asistenţa juridică şi posibilităţile
apărătorului din oficiu de a exercita o apărare efectivă şi în această
fază procesuală. Observându-se aceste exigenţe, s-a apreciat ca
fiind mai conformă caracterului echitabil al procedurii şi stabilirea
unui termen de recomandare mai mare pentru parcurgerea
acestei etape procesuale, respectiv de 60 de zile de la data
înregistrării cauzei la instanţă.
Păstrându-se neschimbată concepţia iniţială privind natura şi
funcţiile acestei faze procesuale, dar observându-se necesitatea
detalierii regulilor de procedură, au fost reformulate în cadrul art.
345 dispoziţiile privind succesiunea momentelor procesuale, după
cum s-au formulat cereri sau excepţii ori nu au intervenit astfel de
incidente procedurale.
În mod corespunzător, art. 346 a fost modificat pentru a detalia
tipurile de soluţii pe care, în fiecare ipoteză în parte, le poate
pronunţa judecătorul de cameră preliminară. Totodată, s-a urmărit
deplina corelare a acestor dispoziţii cu reglementările din materia
sancţiunilor procesuale (nulităţile, respectiv excluderea probelor).
Din aceleaşi raţiuni, au fost completate şi dispoziţiile art. 347
prin detalierea soluţiilor pe care le poate pronunţa judecătorul care
soluţionează contestaţia.

Ase vedea Expunerea de motive la Proiectul noului Cod de procedură penală, accesibilă pe site-ul www.just.ro.
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RAPORTUL COMISIEI EUROPENE CĂTRE
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIU
asupra progreselor înregistrate de România în
cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare,
publicat la 22 ianuarie 2014
Dr. FLORIN-RĂZVAN RADU
Expert naional detașat la Eurojust, Secretariatul Reelei Judiciare Europene2

1. Consideraţii generale
Raportul dat publicităţii la 22 ianuarie 2014, reprezintă o
evaluare obiectivă a evoluţiilor înregistrate în România în cadrul
Mecanismului de Cooperare şi Verificare. Este demn de subliniat
că perioada de referinţă este una mai mare de un an, Comisia
analizând evoluţiile nu doar de la precedentul Raport,
publicat la 30 ianuarie 2013, ci şi de la Raportul dat publicităţii
la 18 iulie 2012.
Ca şi în ultimele rapoarte, Comisia Europeană
constată menţinerea track-recordului pozitiv la nivelul Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
Ministerului Public în general, şi al Agenţiei Naţionale de
Integritate şi salută rezultatele Consiliului Superior al
Magistraturii în îndeplinirea rolului său constituţional de garant al
independenţei justiţiei, dar şi în eficientizarea sistemului judiciar,
formarea magistraţilor şi a grefierilor, precum şi practica disuasivă
a Secţiilor CSM în materie disciplinară.
Se impune a fi subliniat că referirile la CSM sunt
eminamente pozitive. De exemplu: „CSM este principalul
apărător al independenţei justiţiei şi şi-a îndeplinit misiunea
de o manieră sistematică şi profesionistă” (pagina 3, ultimul
paragraf din versiunea în limba engleză); „ca urmare a criticilor
CSM, s-a desfăşurat o a doua procedură (de numire), mai
consensuală” (pagina 4 final și pagina 5); „atât din punctul de
vedere al formării profesionale, cât şi al publicării hotărârilor
judecătoreşti motivate, Înalta Curte şi CSM au luat măsuri
importante, inclusiv prin acordarea accesului tuturor
judecătorilor şi grefierilor la hotărârile altor instanţe din ţară”
(pagina 6); „CSM şi-a reafirmat politica sa de toleranţă zero în
combaterea problemelor de integritate în cadrul sistemului
judiciar” (pagina 7, paragraful 3); menţionarea indirectă a

conflictului de natură constituţională iniţiat de CSM ca
urmare a nerespectării de către Senat a unei hotărâri
judecătoreşti definitive și irevocabile (pagina 4, paragraful 3);
menţionarea poziţiei corecte CSM în contextul modificărilor
promovate în Parlament în decembrie 2013.
Totodată, un alt aspect edificator pentru progresele
înregistrate de CSM în cadrul MCV este reprezentat de faptul
că Raportul din acest an conţine un număr redus de
recomandări a căror implememtare revine CSM, marea
majoritate fiind adresate Legislativului şi Executivului.
Este apreciat rolul Curţii Constituţionale în
asigurarea echilibrului între puterile statului.
De asemenea, activitatea Ministerului Justiiei este
apreciat ă preponderent pozitiv. Este subliniată ș i
îmbunătăirea colaborării inter-instituionale.
Chiar dacă se constată o diminuare a acestora,
Raportul remarcă, în acelaşi timp, continuarea atacurilor la adresa
independenţei justiţiei, precum şi a unor magistraţi, subliniind rolul
CSM în apărarea independenţei justiţiei, dar şi a imparţialităţii
şi reputaţiei magistraţilor. Totodată, se recomandă crearea unui
fond special pentru sprijinirea financiară magistraţilor în
demersurile judiciare pentru apărarea reputaţiei şi independenţei.
Comisia ia notă de tentativele de legiferare
discriminatorie, prin exluderea parlamentarilor din rândul
subiecţilor activi ai unor infracţiuni de corupţie, salutând, rolul
ÎCCJ, CSM şi CCR în restabilirea constituţionalităţii, în
conformitate cu principiile fundamentale ale statului de drept.

2.Analiza preliminară a Raportului
2.1. Constatări și recomandări privind CSM
După cum am arătat, din perspectiva modului în

1

Raportul politic. Raportul tehnic, care însoţeşte Raportul, va face obiectul unei analize separate, din perspectiva atribuţiilor CSM, în vederea adoptării unui Plan de măsuri
în vederea îndeplinirii recomandărilor/acelor aspecte ale recomandărilor ce ţin (şi) de competenţa CSM.
2
Prezentul articol reprezintă opinia autorului și nu angajează Eurojust.
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care este reflectată activitatea CSM în perioada de referinţă,
Raportul este unul pozitiv.
Raportul MCV din 22 ianuarie 2014 reflectă întărirea
capacităţii CSM de a-şi îndeplini menirea constituţională de
garant al independenţei justiţiei;
Procedura de numire în funcţiile de conducere la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este apreciată pozitiv,
precizându-se că „nu există semnul unei interferenţe în acest
proces”.
Recomandările adresate puterilor legislativă şi
executivă urmăresc consolidarea în continuare a rolului CSM.
De asemenea, şi celelalte recomandări (de exemplu, 1.4., 2.1.2.6, 3.1., 4.1.-4.4.), sunt benefice CSM şi sistemului judiciar în
ansamblu.
Spre deosebire de alte rapoarte anterioare, nu
există recomandări adresate exclusiv CSM, recomandările
privind reforma judiciară implicând colaborarea interinstituională a tuturor actorilor cu atribuii în gestionarea
sistemului judiciar.
În contextul reluării dezbaterilor privind revizuirea
Constituţiei, Comisia recomandă ca CSM să aibă ocazia să îşi
exprime punctul de vedere în toate domeniile relevante
pentru sistemul judiciar (pagina 3, paragraful 3).

2.2. Alte aspecte pozitive
Colaborarea CSM MJ pentru facilitarea aplicării
noilor coduri (pagina 5, paragraful 2);
Colaborarea interinstituţională la elaborarea noii
Strategii de dezvoltare a sistemului judiciar.
Proiectul Strategiei de dezvoltare a sistemului
judiciar conţine obiective care corespund bunelor practici din
alte state membre.
2.3. Aspecte critice sau problematice
Aspectele problematice vizează cu precădere
activitatea Parlamentului, dar și nerespectarea „de către cele
mai înalte organe ale statului” (pagina 4 paragraful 3), a
hotărârilor judecătoreşti definitive. În acest context, se
menţionează faptul că a fost nevoie de intervenţia CSM, pe
calea conflictului juridic de natură constituţională, pentru ca
Senatul să pună în executare hotărâri irevocabile ale ÎCCJ şi
că, deşi ultima hotărâre în acest sens a Curţii Constituţionale
datează din noiembrie 2013, nici până în prezent Senatul nu a
luat măsuri în consecinţă.
Un alt aspect critic are în vedere presiunile la adresa
independenţei justiţiei, care, deşi s-au diminuat faţă de vara
anului 2012, au continuat. În acest cadru, aşa cum am arătat
mai sus, este subliniat rolul CSM şi sunt apreciate reacţiile
ferme ale Consiliului, prin pârghiile pe care le are la dispoziţie
potrivit legii.
Numirile în funcţiile de conducere la nivel înalt în
Ministerul Public: chiar dacă se precizează că o parte din cei
propuşi pentru aceste funcţii au un istoric bogat în
combaterea corupţiei, Comisia constată că numirile nu au
„fost rezultatul unei proceduri menite să permită evaluarea
calităţilor candidaţilor şi o competiţie reală”. Comisia

10

„regretă decizia de a nu se urma o procedură solidă” şi reţine
că procedura aleasă impune ca persoanele astfel numite să
dovedească angajamentul de a continua activitatea acestor
instituţii în combaterea corupţiei.
Încetarea abruptă a delegării unor procurori în
funcţii de conducere la DNA.
Instabilitatea şi incertitudinea cu privire la Noul Cod
penal şi Noul Cod de procedură penală, cu câteva luni înainte
de intrarea în vigoare a acestora, mai ales în contextul
modificărilor controversate adoptate de Parlament în
decembrie 2013, declarate neconstituţionale la 15 ianuarie
2014.
Comisia reiterează faptul că practica judiciară
neunitară şi nepredictibilă reprezintă un motiv de preocupare
pentru mediul de afaceri şi societate în general. Remarcând
măsurile luate de ÎCCJ şi CSM (a se vedea supra, punctul 1),
precum şi potenţialul impact pozitiv al NCPP, prin reaşezarea
recursului în rolul său firesc, de cale extraordinară de atac, în
casaţie, Comisia subliniază că „următorul pas ar trebui să fie
asigurarea accesului tuturor profesiilor juridice şi al
publicului larg la toate hotărârile judecătoreşti”.
În acelaşi context, al practicii neunitare, Raportul
remarcă reticenţa unor instanţe de a respecta jurisprudenţa
instanţelor superioare „ceea ce impietează asupra
funcţionării normale a sistemului judiciar” (pagina 6,
paragraful 2). De asemenea, se arată că o cauză a practicii
neunitare este şi calitatea deficitară a legilor şi instabilitatea
cadrului normativ, precum şi numărul mare de ordonanţe de
urgenţă sau proceduri parlamentare netransparente, care,
adesea, nu permit o analiză adecvată şi nu lasă loc la
consultare şi pregătire, chiar şi în situaţii în care urgenţa nu
este evidentă.
Problema volumului de lucru în anumite instanţe şi
parchete, „exacerbată de incertitudinile privind impactul
noilor coduri”. În acelaşi timp, se recomandă o privire pe
termen lung, care implică o reechilibrare a resurselor
disponibile şi o redesenare a hărţii judiciare” (pagina 7,
paragrafele 1 şi 2).
Faptul că nu întotdeauna corupţia este privită ca o
infracţiune gravă, dovadă stând procentul mare de
condamnări cu suspendare pentru asemenea fapte (pagina
10, paragraful 1).
Declaraţiile unor politicieni care denotă simpatie
pentru cei condamnaţi pentru corupţie.
Modificările la Codul penal şi Noul Cod penal (între
timp declarate neconstituţionale) adoptate de Parlament în
decembrie 2013, precum şi tentativa de adoptare a unei legi
privind amnistia şi graţierea, care ar elimina orice consecinţe
pentru cei deja condamnaţi pentru corupţie; modificările
privind regimul prescripţiei şi privind încriminarea
conflictului de interese.
Deşi Comisia remarcă faptul că decizia Curţii
Constituţionale a demonstrat funcţionarea mecanismului de
„checks and balances”, aceasta îşi manifestă „perplexitatea”
faţă de faptul că asemenea modificări legislative, vădit
contrare principiilor constituţionale, obligaţiilor asumate de

România prin ratificarea Convenţiei ONU împotriva corupţiei
şi principiilor fundamentale de drept, au putut fi adoptate de
Parlament (pagina 11, primul paragraf, teza finală).
Necesitatea de a combate corupţia la toate
nivelurile, inclusiv „corupţia mică”.

3.Concluziile şi recomandările Raportului
3.1. Concluzii
Concluziile Raportului se prezintă astfel:
i) Pozitive
- „de la Rapoartele precedente, România a înregistrat
progrese în multe domenii;”
- „rezultatele instituţiilor-cheie, judiciare şi de
integritate, rămân pozitive”;
- păstrarea calendarului privind intrarea în vigoare a
schimbărilor legislative majore şi „îndelung
aşteptate”;
- spiritul de cooperare între instituţiile judiciare şi
Ministerul Justiţiei;
- rezistenţa instituţiilor-cheie de luptă împotriva
corupţiei la presiunea constantă, care
demonstrează că abordarea reformistă există în
secţiuni importante ale societăţii româneşti.
ii) Negative
- Îngrijorările privind atacurile la independenţa
justiţiei;
- Numeroasele exemple de rezistenţă la integritate şi
măsurile anti-corupţie;
- Modificările netransparente aduse Codului penal în
decembrie 2013;
- Rapiditatea cu care fundaţia reformei poate fi
distrusă prin modificări legislative adoptate de
Parlament, pune la îndoială caracterul sustenabil şi
ireversibil al reformelor;
- Lipsa unui angajament puternic la nivel politic de
combatere a corupţiei şi de promovare a unei
justiţii independente.
iii) Neutre
- imaginea mixtă privind numirile în funcţiile de
conducere.

3.2. Recomandări adresate României
3.2.1. Privind independenţa justiţiei
„Apărarea independenţei justiţiei de către leadershipul sistemului judiciar trebuie să continue. Integritatea şi
profesionalismul trebuie să fie factorii-cheie care să
guverneze procedurile de numire. În acest domeniu, România
ar trebui:
• Să asigure că în Codul de conduită al parlamentarilor
se vor regăsi dispoziţii clare pentru ca parlamentarii şi
procedurile parlamentare să respecte independenţa justiţiei
şi, în particular, hotărârile judecătoreşti;

• Să asigure Consiliului Superior al Magistraturii
condiţiile necesare pentru a-şi consolida activitatea de garant
al independenţei justiţiei şi să îi sprijine pe magistraţi să facă
faţă atacurilor la adresa independenţei judiciare;
• Să profite de oportunitatea oferită de posibila
revizuire a Constituţiei pentru a desăvârşi prevederile
existente privind separarea puterilor, printr-o dispoziţie clară
privind obligaţia puterilor executivă şi legislativă de a
respecta independenţa judiciară;
• Să amplifice eforturile de informare/awareness a
presei şi a publicului privind rolul şi statutul justiţiei şi privind
cauzele în curs de soluţionare.”

3.2.2. Privind reforma judiciară
„Progresele realizate în privinţa unificării practicii
judiciare trebuie continuate şi amplificate, inclusiv prin
măsuri pentru accelerarea judecăţii şi prin utilizarea noilor
oportunităţi, precum confiscarea extinsă. În acest domeniu,
România ar trebui:
• Să insiste asupra măsurilor de rezolvare a
problemei volumului de lucru şi să adopte măsurile
legislative necesare pentru restructurarea instanţelor;
• S ă echipeze managementul judiciar cu
instrumentele IT necesare privind funcţionarea sistemului
judiciar (instrumente statistice, case management, surveys
în rândul justiţiabililor şi al personalului din justiţie) pentru un
proces de luare a deciziilor bazat pe o mai bună informare şi
să demonstreze progrese;
• Să asigure publicarea integrală şi la timp, permanent
actualizată, a tuturor hotărârilor judecătoreşti motivate;
• Să asigure un proces de reformă care implică toate
profesiile juridice şi administraţia publică;
• Să finalizeze procedurile privind legea pensiilor
magistraţilor; condamnaţi pentru fapte de corupţie;
• S ă îmbunătească urmarea dată hotărârilor
judecătoreşti la toate nivelurile pentru a asigura că deciziile şi
sancţiunile pecuniare sunt aplicate de o manieră adecvată”
3.2.3. Privind integritatea
„Progresele făcute în privinţa cadrului privind
integritatea e nevoie să fie consolidate prin clarificarea
cadrului juridic care să nu mai lasă urme de îndoială privind
aplicarea acestuia. În acest domeniu, România ar trebui:
• Să asigure că nu există excepţii de la aplicarea
legislaţiei privind incompatibilităţile, conflictul de interese şi
averile nejustificate;
• Guvernul şi ANI trebuie să lucreze împreună pentru
elaborarea şi promovarea legislaţiei pentru îmbunătăţirea
cadrului privind integritatea;
• Să implementeze controlul ex-ante al procedurilor
de achiziţie publică de către ANI, în vederea extinderii
acestuia de la procedurile implicând fonduri europene la
toate procedurile;
• Să asigure că implementarea noului Statut al
parlamentarilor maximizează automatismul în ceea ce
priveşte aplicarea hotărârilor judecătoreşti definitive.”
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3.2.4. Privind combaterea corupţiei
„Trebuie să fie menţinută determinarea privind
aplicarea legii în cauzele de mare corupţie şi să fie extinsă şi
la corupţia la scară mică. În acest domeniu, România ar
trebui:
• Să asigure că legile anticorupţie sunt aplicate în
mod egal tuturor, pe baze egale;
• Să îmbunătăţească consistenţa şi caracterul
disuasiv al pedepselor aplicate în cazuri de corupţie la toate
instanţele din România;
• Să amplifice eforturile de urmărire a micii corupţii;
• Să dezvolte Strategia Naţională Anticorupţie pentru
a introduce obiective şi obligaţii mai consistente pentru
administraţia publică, cu rezultate care să fie disponibile
public.”
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Raportul Comisiei Europene către Parlamentul
European şi Consiliu asupra progreselor înregistrate de
România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare,
publicat la 22 ianuarie 2014, a fost pus în discuţia Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul şedinţei din 23
ianuarie 2014.
Luând act de conţinutul Raportului şi de
recomandările Comisiei, Plenul a decis elaborarea unui plan
de măsuri la nivelul Consiliului cu contribuia Inspecţiei
Judiciare, a Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii
Naţionale de Grefieri, pentru îndeplinirea acestor
recomandări şi a principalelor obiective strategice ale
reformei judiciare.

RAPORTUL PRIVIND STAREA JUSTIŢIEI
PE ANUL 2013. SCURTĂ PREZENTARE
Judecător DIANA MUŞATA GEORGESCU,
Direcţia Resurse Umane şi Organizare,

În conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin.6 din Legea
nr.317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Superior al Magistraturii elaborează anual un raport
privind starea justiţiei, pe care îl prezintă Camerelor reunite ale
Parlamentului României până la data de 15 februarie a anului
următor şi îl publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,
şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
Prin Dispoziţiile nr.36/30.09.2013 şi nr. 40/10.10.2013,
Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit
componenţa comisiei pentru elaborarea Raportului privind starea
justiţiei pe anul 2013.
Raportul privind starea justiţiei pe anul 2013 a fost întocmit
ţinând cont de necesitatea ca documentul în cauză să reflecte o
imagine cât mai sintetică, dar în egală măsură completă a
funcţionării sistemului judiciar în anul 2013.
Acest document, structurat pe şase capitole şi pe mai
multe secţiuni/subsecţiuni, include toate observaţiile şi
propunerile formulate de instanţe, parchete, Ministerul Justiţiei,
Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri şi
Grupul de lucru pentru publicarea rapoartelor elaborate de sistem
şi a fost aprobat în şedinţa Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii din data de 06.05.2014.
În cele ce urmează sunt prezentate principalele aspecte
referitoare la starea justiţiei în anul 2013.
Astfel, anul 2013 a fost un an al marilor provocări pentru
justiţia română, fiind marcat de intrarea în vigoare, la 15 februarie,
a Noului Cod de procedură civilă şi de eforturile susţinute pentru
pregătirea intrării în vigoare, la 1 februarie 2014, a Noului Cod
penal şi a Noului Cod de procedură penală.
Progresele făcute în anul 2013, graţie eforturilor tuturor
judecătorilor şi procurorilor, dar şi al celorlalte categorii de
personal din sistemul judiciar, precum şi măsurile luate de factorii
de decizie în domeniul justiţiei reprezintă temelia unei construcţii
solide a sistemului judiciar român. Aceste progrese s-au reflectat
pozitiv în Raportul Comisiei Europene privind progresele
înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi
Verificare, dat publicităţii la 22 ianuarie 2014.
Pe baza datelor prezentate în cuprinsul raportului şi având
în vedere percepţia corpului magistraţilor, dar şi a societăţii civile şi
a celorlalţi vectori de opinie asupra stării justiţiei, au fost identificate
aspecte pozitive, dar şi vulnerabilităţi în funcţionarea sistemului
judiciar în anul 2013.

A) Astfel, anul 2013 a fost anul cu cel mai mare volum de
activitate din istoria justiţiei româneşti. Volumul total de activitate
înregistrat la nivelul instanţelor judecătoreşti, exceptând instanţele
militare (3.337.426 dosare), precum şi numărul dosarelor
soluţionate (2.408.240 dosare) au înregistrat un record absolut.
Creşterea volumului total de activitate s-a repercutat
asupra încărcăturii pe judecător, astfel că, în cursul anului 2013, la
majoritatea instanţelor, indiferent de gradul de jurisdicţie,
încărcătura pe post de judecător a fost de peste 1.000 de cauze.
La nivelul instanţei supreme şi al judecătoriilor, încărcătura pe
judecător a înregistrat diminuări nesemnificative, în timp ce la
nivelul tribunalelor şi al curţilor de apel, încărcătura pe judecător a
cunoscut o uşoară creştere.
Similar situaţiei înregistrate la instanţele judecătoreşti, la
nivelul parchetelor, volumul total de dosare penale (1.826.427
dosare) a crescut comparativ cu anul anterior şi, în corelaţie cu
această creştere, s-a majorat şi numărul dosarelor penale
soluţionate de procurori (635.085 dosare, faţă de 590.505 dosare
soluţionate în anul 2012). Se constată că volumul de dosare
penale a scăzut la parchetul de pe lângă instanţa supremă şi
parchetele de pe lângă tribunale, prin comparaţie cu anul anterior,
însă s-a majorat la DNA, DIICOT, parchetele de pe lângă curţile de
apel şi cele de pe lângă judecătorii.
În ceea ce priveşte încărcătura de dosare pe procuror,
exceptând parchetele de pe lângă tribunale, unde a fost
înregistrată o diminuare nesemnificativă (de la 174 de dosare în
anul 2012, la 170 de dosare în anul 2013) şi DIICOT, unde
încărcătura de dosare pe procuror este identică celei din anul
precedent (75 de dosare), încărcătura de dosare penale pe
procuror a crescut la nivelul parchetului de pe lângă instanţa
supremă, DNA, parchetele de pe lângă curţile de apel şi cele de pe
lângă judecătorii.
Creşterea volumului de activitate a fost resimţită de către
instanţele de judecată şi parchetele de pe lângă acestea în
condiţiile în care schemele de personal ale parchetelor nu au fost
suplimentate, iar cele ale instanţelor judecătoreşti au cunoscut
suplimentări nesemnificative (150 de posturi de judecător,
corespunzător unei majorări cu 3,3% a schemelor de personal).
În contextul creşterii volumului de activitate, Consiliul
Superior al Magistraturii împreună cu Ministerul Justiţiei au
continuat demersurile în vederea finalizării procedurilor de
redistribuire aprobate în anii anteriori. Astfel, în anul de referinţă au
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fost redistribuite 3 din cele 4 posturi de judecător rămase
indisponibilizate în baza Hotărârii nr. 469/12.07.2011 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii şi a fost reanalizată situaţia
celor 3 posturi rămase indisponibilizate în temeiul Hotărârii nr.
798/2009 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii,
hotărându-se menţinerea indisponibilizării posturilor respective şi
transmiterea lucrării Grupului de lucru privind raţionalizarea
instanţelor şi parchetelor, pentru a fi avută în vedere în cadrul noii
proceduri de redistribuire a posturilor.
Distinct de această măsură, în vederea pregătirii
sistemului judiciar pentru implementarea noilor coduri, în anul
2013 a fost finalizată procedura de distribuire pe instanţe a celor
150 de posturi de judecător şi 250 de posturi de personal auxiliar
de specialitate, alocate suplimentar pentru anul 2013 prin H.G.
nr.1056/2012 pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.G. nr. 652/2009
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.
În acelaşi scop, respectiv pregătirea sistemului judiciar
pentru implementarea noilor coduri, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii a apreciat că se impune efectuarea, în timp util a
demersurilor necesare în vederea adoptării hotărârii de guvern
pentru suplimentarea schemelor de personal ale instanţelor
judecătoreşti cu posturile prevăzute pentru anul 2014, astfel că a
fost sesizat Ministerul Justiţiei în acest sens. În continuarea
acestui demers, Plenul Consiliului a avizat favorabil proiectul de
hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei,
în sensul suplimentării numărului maxim de posturi pentru curţile
de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii cu 350 de
posturi (150 posturi de judecător şi 200 posturi de personal auxiliar
de specialitate).
Totodată, în scopul atingerii obiectivelor propuse în
Planul de măsuri privind punerea în aplicare a Codului civil,
Codului de procedură civilă, Codului penal şi Codului de
procedură penală, aprobat prin Hotărârea nr. 1091/28.11.2012 a
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, grupul de lucru
interinstituţional format din reprezentanţi ai Consiliului Superior al
Magistraturii, Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public a sesizat
Plenul Consiliul Superior al Magistraturii, care a acordat aviz
conform pentru desfiinţarea a 30 de instanţe/parchete cu
rearondarea localităţilor acestora altor instanţe/parchete,
menţinerea în funcţiune a 25 de instanţe/parchete, concomitent cu
mărirea circumscripţiilor teritoriale ale acestora, precum şi
menţinerea în funcţiune a 15 instanţe/parchete cu păstrarea
actualelor circumscripţii; prin aceeaşi hotărâre, Plenul a decis
prezentarea raportului Ministerului Justiţiei în vederea modificării
corespunzătoare a anexei din Legea nr. 303/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi a introducerii a
unui ansamblu de norme tranzitorii, care să facă posibil un
calendar de implementare a măsurilor menite să ducă efectiv la
încetarea activităţii instanţelor şi parchetelor vizate şi la transferul
activităţii la noile instanţe şi parchete competente teritorial.
De asemenea, acelaşi grup de lucru interinstituţional a
pus în dezbatere materialul parchetului de pe lângă instanţa
supremă denumit „Pregătirea sistemului judiciar pentru intrarea în
vigoare a noilor coduri”, fiind însuşită propunerea de suplimentare
a schemelor de personal la parchete cu 170 de posturi de procuror
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şi 389 de posturi de grefier. Majorarea numărului de posturi se va
realiza pe parcursul a 3 ani de implementare, astfel: în 2014
suplimentarea cu 58 de posturi de procuror şi 143 de grefier; în
2015 34 de posturi de procuror şi 101 de grefier, iar în 2016 78 de
posturi de procuror şi 145 de grefier.
În fine, în cursul anului 2013, prin dinamizarea
procedurilor de ocupare a posturilor, au fost numite în funcţia de
judecător 241 de persoane, iar în funcţia de procuror 127 de
persoane.
În acest context, printre aspectele pozitive, este de
menţionat gradul ridicat de ocupare a posturilor de judecător la
toate nivelurile de jurisdicţie, de peste 95% (cu excepţia
tribunalelor unde procentul a fost de 91,80%), fapt datorat, în
principal, organizării a două concursuri de admitere în
magistratură, dar şi a celor două concursuri de promovare în
funcţii superioare de execuţie şi a concursului de promovare în
funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
B) În ceea ce priveşte durata de soluţionare a cauzelor,
se impune a preciza că, potrivit noii aplicaţii Ecris - statistică, în
anul 2013, la nivelul instanţelor judecătoreşti, aceasta nu mai este
calculată sub forma unor intervaluri (ex. număr cauze soluţionate
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 instanţe, pe anumite stadii procesuale şi
obiecte poate depăşi 6 luni), precum şi perioada în care hotărârea
a fost redactată în mod complet şi documentul a fost depus la
mapa de hotărâri. Acest lucru semnifică faptul că timpul efectiv de
judecată a unei cauze (de la primul până la ultimul termen) este
considerabil mai redus decât cifrele afişate de aplicaţie.
La nivelul parchetelor, modul de calcul al duratei de
soluţionare a cauzelor nu a cunoscut modificări prin comparaţie cu
anul precedent. Se remarcă faptul că numărul cauzelor
soluţionate între 6 luni şi 1 an de la sesizare a crescut cu 29,9%
faţă de anul precedent, situaţie care se regăseşte şi în cazul
dosarelor soluţionate între 1 an şi 2 ani de la sesizare, care s-a
majorat cu 19,5% faţă de anul 2012.
C) Referitor la intrarea în vigoare a noilor coduri în
materie civilă, un aspect pozitiv îl reprezintă faptul că instanţele,
în majoritate, nu au înregistrat dificultăţi în implementare,
necesitatea efectuării unor modificări ale acestor coduri ca urmare
a inadvertenţelor constate în practică sau a normelor susceptibile
de a genera practică neunitară fiind învederată de un număr redus
de instanţe. Cât priveşte pregătirea sistemului judiciar în
vederea intrării în vigoare a noilor coduri în materie penală,
demersuri în acest sens au fost efectuate de toţi factorii implicaţi,
respectiv Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii,
instanţa supremă şi parchetul de pe lângă aceasta.
Distinct de noile coduri, pe parcursul anului 2013 au fost
adoptate o serie de modificări legislative cu impact pozitiv asupra
sistemului judiciar, printre acestea numărându-se Legea nr.
2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor
judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi Ordonanţa

de urgenţă a Guvernului nr. 80 din 26 iunie privind taxele judiciare
de timbru, prin care a fost abrogată Legea nr. 146/1997 ce
reglementa această materie, dar şi Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar.
D) Institutul Naţional al Magistraturii împreună cu
Şcoala Naţională de Grefieri au asigurat şi în cursul anului 2013
pregătirea profesională a viitorilor magistraţi, a magistraţilor, dar şi
a personalului auxiliar de specialitate în privinţa modificărilor
legislative majore din sistemul legal românesc aduse de intrarea în
vigoare a noilor coduri şi a altor modificări legislative importante.
Astfel, în anul 2013, Institutul Naţional al Magistraturii a
format 63% din numărul magistraţilor din sistem (7126 judecători
şi procurori) şi a organizat 114 seminarii şi 4 conferinţe dedicate
exclusiv noilor coduri. Până la sfârşitul anului 2013, 4826 de
judecători şi procurori au participat la cel puţin o acţiune de
formare în materia noilor coduri.
În ceea ce priveşte grefierii formaţi de către Şcoală în anul
2013, numărul acestora a fost foarte ridicat, în raport cu resursele
umane şi materiale alocate activităţii de formare continuă în anul
2013, respectiv 3677 persoane (2109 în anul 2012) - 2716 grefieri
din instanţe, dintre care 123 de grefieri debutanţi, 510 grefieri din
parchete şi 451 de grefieri prin intermediul învăţământului la
distanţă.
Din această perspectivă, un aspect pozitiv îl reprezintă
creşterea numărului de magistraţi şi de grefieri care au fost formaţi
profesional în cursul anului 2013, de la 6758 magistraţi în anul
2012 la 7126 magistraţi în anul 2013, şi de la 2109 grefieri în anul
2012, la 3677 de grefieri în anul 2013.
E) În ceea ce priveşte componenta de integritate a
corpului judiciar, este de semnalat că Secţia pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii a fost sesizată cu soluţionarea
acţiunii disciplinare într-un număr de 19 cazuri, iar Secţia pentru
procurori într-un număr de 7 cazuri.
În ceea ce-i priveşte pe judecători, la finele anului 2013,
un număr de 7 cauze se aflau în curs de soluţionare pe rolul Secţiei
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, într-un
număr de 3 cauze a fost respinsă acţiunea disciplinară de către
Secţia pentru judecători, într-un număr de 2 cauze a fost aplicată
sancţiunea disciplinară a excluderii din magistratură, în 2 cauze a
fost aplicată sancţiunea diminuării indemnizaţiei de încadrare
lunară brută, într-o cauză a fost aplicată sancţiunea disciplinară a
suspendării din funcţie, iar în alte 4 cauze a fost aplicată
sancţiunea disciplinară constând în avertisment.
Referitor la procurori, la finele anului 2013, un număr de 2
cauze se aflau în curs de soluţionare pe rolul Secţiei pentru
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, într-o cauză a fost
respinsă acţiunea disciplinară de către Secţia pentru procurori,
într-un număr de 2 cauze a fost aplicată sancţiunea disciplinară a
excluderii din magistratură, în 2 cauze fost aplicată sancţiunea
disciplinară constând în avertisment, iar în alte 2 cauze a fost
aplicată sancţiunea excluderii din magistratură.
În anul 2013, Secţia pentru judecători a Consiliului
Superior al Magistraturii a soluţionat o singură sesizare, prin care
au fost invocate încălcări ale normelor de conduită prevăzute de

Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, constatându-se
prescrierea faptei. În ceea ce priveşte Secţia pentru procurori,
aceasta a fost sesizată de 2 ori cu astfel de cereri, în ambele
situaţii constatându-se că nu există indicii privind încălcarea
normelor de conduită înscrise în Codul deontologic.
În cursul anului 2013, 3 judecători şi 5 procurori au fost
condamnaţi definitiv pentru infracţiuni de corupţie ori infracţiuni
asimilate infracţiunilor de corupţie (3 judecători şi 2 procurori în
cursul anului 2012).
De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii a dispus
suspendarea din funcţie a 12 judecători şi a 11 procurori, ca
urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale împotriva acestora.
(4 judecători şi 6 procurori în anul 2012).
În perioada de referinţă, Secţia pentru judecători a admis 4
cereri pentru încuviinţarea percheziţiei domiciliare, 4 cereri pentru
încuviinţarea percheziţiei informatice (din care una admisă în parte,
cu privire la echipamentele IT, fiind respins capătul de cerere referitor
la e-mailul personal), o cerere pentru încuviinţarea percheziţiei
corporale, 6 cereri pentru încuviinţarea reţinerii şi 7 cereri pentru
încuviinţarea arestării preventive. Totodată, Secţia pentru judecători
a hotărât respingerea a 2 cereri pentru încuviinţarea reţinerii şi a unei
cereri pentru încuviinţarea arestării preventive.
De asemenea, Secţia pentru procurori a admis 5 cereri
pentru încuviinţarea percheziţiei domiciliare şi 2 cereri pentru
încuviinţarea percheziţiei informatice, fiind sesizată cu 6 cereri
pentru încuviinţarea reţinerii şi cu 7 cereri pentru încuviinţarea
arestării preventive, care, de asemenea, au fost admise.
În cursul anului 2013, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii a analizat un număr de 28 de solicitări de apărare a
reputaţiei profesionale, independenţei şi imparţialităţii formulate
de judecători şi procurori. Dintre acestea, 11 cereri au fost admise
de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 4 au fost
respinse, 6 cereri au fost retrase, iar 7 cereri au fost înaintate
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, urmând a fi analizate
în perioada imediat următoare. Totodată, Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii a analizat un număr de 17 cereri de
apărare a independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar, din
care 8 au fost admise de Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii, 4 au fost respinse, iar 5 cereri se află în curs de
soluţionare.
Referitor la componenta de integritate a personalului
auxiliar de specialitate, este de semnalat faptul că numărul
sancţiunilor disciplinare aplicate acestei categorii de personal de
la nivelul instanţelor judecătoreşti s-a redus comparativ cu anul
anterior, de la 52 de sancţiuni disciplinare la 49 de astfel de
sancţiuni. În cazul personalului auxiliar de specialitate de la nivelul
parchetelor, numărul sancţiunilor disciplinare aplicate este identic
cu cel din anul precedent (4 sancţiuni). Totodată, 3 persoane
aparţinând categoriei personalului auxiliar de specialitate al
instanţelor judecătoreşti au fost trimise în judecată pentru fapte
aflate în legătură cu exerciţiul atribuţiilor de serviciu.
F) Anul 2013 s-a caracterizat şi prin diminuarea numărului
total de cereri împotriva Statului roman aflate pe rolul Curţii
Europene a Drepturilor Omului, de la 8.712 în anul 2012, la
6.050 în anul 2013.
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Este de remarcat faptul că şi în anul 2013, numărul
hotărârilor şi deciziilor prin care nu s-a constatat nicio încălcare a
unui drept prevăzut de Convenţie (99) a fost mai mare decât cel al
hotărârilor prin care s-a constatat încălcarea Convenţiei (83).
Principalele domenii în care Curtea de la Strasbourg a
pronunţat hotărâri de condamnare a României, relevante pentru
sistemul judiciar, sunt: durata excesivă a procedurilor judiciare,
dreptul la libertate şi siguranţă, dreptul la un proces echitabil,
dreptul la libertate de gândire, conştiinţă şi religie.
În ceea ce priveşte procedurile în faţă Curţii de Justiţiei a
Uniunii Europene, din perspectiva acţiunilor directe, în anul
2013, Curtea nu s-a pronunţat asupra niciunei cauze în care
România să fie parte.
În privinţa deciziilor preliminare, în anul 2013, Curtea de
Justiţiei a Uniunii Europene a pronunţat 8 decizii în soluţionarea pe
fond a unor cereri preliminare formulate de instanţe din România.
Trebuie subliniat însă faptul că toate hotărârile pronunţate de
Curte în temeiul art. 267 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii
Europene au opozabilitate erga omnes şi, prin urmare, se impun
cu forţă juridică obligatorie atât autorităţilor publice, cât şi
instanţelor de judecată din toate statele membre UE.
Şi în cursul anului 2013, sistemul judiciar a continuat să se
confrunte cu o serie de vulnerabilităţi:
a) sporirea în continuare a volumului total de activitate al
instanţelor cu 0,05% şi al parchetelor cu 1,10%, comparativ cu
anul anterior;
b) creşterea stocului de dosare la instanţe, cu 21, 67 %
faţă de anul anterior, în condiţiile în care numărul cauzelor nou
intrate s-a diminuat cu 7,7%, iar procentul dosarelor soluţionate sa majorat cu 1,16%, prin comparaţie cu anul precedent; se
observă aşadar o acumulare mult mai importantă a stocurilor de
dosare, comparativ cu trendul cauzelor nou intrate;
c) creşterea stocului de dosare la parchete de peste 3 ori,
în ultimii 13 ani (de la 532.986 cauze în anul 2000, la 1.826.427
cauze în anul 2013), dar şi a numărului cauzelor cu autor
neidentificat rămase nesoluţionate (de la 613.374 cauze în anul
2012, la 651.742 cauze în anul 2013);
d) majorarea cu 136,5% faţă de anul 2012 a numărului
cauzelor soluţionate după împlinirea termenului de prescripţie a
răspunderii penale;
e) numărul însemnat de judecători şi procurori care, la
sfârşitul anului 2013, îndeplineau condiţiile legale de pensionare
(401 judecători de la curţile de apel şi instanţele aflate în
circumscripţia teritorială a acestora, cu excepţia Curţii Militare de
Apel şi a instanţelor din subordine, la care se adaugă 31 de
judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi 200
de procurori).
În mod firesc, aceştia pot solicita oricând eliberarea din
funcţie, astfel că numărul posturilor vacante din sistem va putea fi
oricând majorat.
f) gradul redus de ocupare, la finele anului 2013, a
posturilor de procuror de la parchetele de pe lângă tribunale
(80,52%) şi la parchetul de pe lângă instanţa supremă (85,45%);
g) gradul redus de ocupare, prin concurs, a funcţiilor de
conducere de la nivelul instanţelor (aprox. 50%) și parchetelor
(aprox. 36,2%);
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h) gradul redus de ocupare a posturilor de judecător la
tribunale (70%) şi de procuror la parchetele de pe lângă tribunale
(50,25%), ca urmare a celor două concursuri de promovare a
judecătorilor şi procurorilor în funcţii superioare de execuţie;
i) ponderea redusă a posturilor de grefier cu studii
superioare, în numărul total al posturilor de grefier existent în
statele de funcţii şi de personal ale instanţelor, calculată ca medie
naţională (60, 87%, similară celei din anul precedent);
j) ponderea redusă a posturilor ocupate de grefier cu studii
superioare, în numărul total al posturilor ocupate de grefier de la
nivelul parchetelor, calculată ca medie naţională (67%).
k) numărul semnificativ al funcţiilor de conducere de la
nivelul parchetelor exercitate prin delegare (286 de funcţii),
comparabil cu cel din anul anterior (291 de funcţii);
l) numărul cauzelor rezolvate de instanţele judecătoreşti
prin procedura medierii a fost de 1762 de medieri în tipul
proceselor, superior celui din anul precedent (1729 medieri), dar
nereprezentativ în raport cu gradul de încărcare al instanţelor
judecătoreşti; la nivelul parchetelor o singură cauză a fost
soluţionată prin această procedură (4 cauze în anul precedent).
m) insuficienta autonomie financiară a instanţelor şi
parchetelor, lipsa resurselor umane şi materiale;
Referitor la nivelul de finanţare obţinut în cursul anului
2013, instanţele au considerat că acesta a fost mai degrabă
nesatisfăcător, decât satisfăcător. Astfel, 5 curţi de apel au
considerat că fondurile au fost insuficiente, atât sub aspectul
finanţării activităţii curente, cât şi pentru plata integrală a
drepturilor de personal, stabilite conform legii, 7 de curţi de apel au
considerat că alocările au fost identice ori similare cu cele din anul
2012, 3 curţi de apel au concluzionat ca au fost suficiente, luând în
considerare şi dificultăţile generate de criza economică.
În acord cu opiniile exprimate de instanţe, parchetele au
arătat la rândul lor că nivelul de finanţare obţinut în cursul anului
2013 a fost mai degrabă nesatisfăcător, decât satisfăcător. Astfel,
4 parchete au considerat că fondurile au fost insuficiente, atât sub
aspectul finanţării activităţii curente, cât şi pentru plata integrală a
drepturilor de personal, stabilite conform legii, 4 parchete au
concluzionat ca au fost suficiente, luând în considerare şi
dificultăţile generate de criza economică, restul considerând că
alocările au fost similare cu cele din anul 2012.
În ceea ce priveşte modul de repartizare a resurselor de
către ordonatorii principali de credite, instanţele şi parchetele au
concluzionat, în majoritate, că alocarea fondurilor se face după
criterii relativ obiective.
Privitor la starea sediilor instanţelor, potrivit datelor
comunicate de Ministerul Justiţiei, dintr-un număr total de 208 sedii,
113 sedii erau într-o stare bună şi foarte bună, 66 de sedii într-o
stare acceptabilă şi doar 29 de sedii într-o stare rea şi foarte rea.
Potrivit opiniilor exprimate de instanţe, deşi în majoritatea
cazurilor starea sediilor este considerată ca fiind satisfăcătoare,
există şi sedii care se află într-o stare total nesatisfăcătoare, fiind
total/parţial improprii desfăşurării activităţii şi pentru care nu sunt
în desfăşurare lucrări de reparaţii capitale (Judecătoria Braşov,
Tribunalul şi Judecătoria Satu Mare, Curtea de Apel Oradea şi
Judecătoria Oradea). S-a estimat un necesar de sedii noi pentru
37 de instanţe şi de lucrări de extindere la alte 43 de instanţe.

Din datele comunicate de Ministerul Public, rezultă faptul
că numărul total de sedii alocate parchetelor este de 186 de
sedii, pentru un număr de 246 de unităţi, dintre acestea 23 fiind
sedii noi, 132 fiind bune şi foarte bune şi numai 31 de sedii fiind
satisfăcătoare.
Datele comunicate de parchete relevă faptul că acestea
deţin în majoritatea cazurilor sedii în proprietate, starea acestora
fiind considerată satisfăcătoare, doar câteva dintre acesta fiind
apreciate ca fiind total nesatisfăcătoare, total/parţial improprii

desfăşurării activităţii, pentru care nu sunt în desfăşurare lucrări de
reparaţii capitale.
Asigurarea infrastructurii necesare desfăşurării în condiţii
optime a activităţii instanţelor este în responsabilitatea Ministerului
Justiţiei, care trebuie să depună eforturile necesare în scopul
extinderii, reabilitării şi amenajării sediilor existente şi construirii de
sedii noi, pentru a conferi funcţionalitate serviciului public al
justiţiei.
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PROPUNERILE CONSILIULUI SUPERIOR AL
MAGISTRATURII PRIVIND PROIECTUL DE LEGE
PENTRU REVIZUIREA CONSTITUŢIEI
ANDREEAAPOPEI
Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor
Direcţia legislaie, documentare şi contencios

Comisia Europeană a solicitat Consiliului Superior al
Magistraturii exprimarea unui punct de vedere cu privire la
proiectul de Lege privind revizuirea Constituţiei României, în
vederea includerii acestor aprecieri în următorul raport privind
progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de
Cooperare şi Verificare.
În şedinţa din 16 februarie 2014, Curtea Constituţională a
analizat constituţionalitatea proiectului de Lege privind revizuirea
Constituţiei României, şi a constatat că propunerea legislativă
privind revizuirea Constituţiei a fost iniţiată cu respectarea
prevederilor art. 150 alin. (1) din Constituţie (Decizia Curţii
Constituţionale nr. 80/2014). În acelaşi timp însă, Curtea a reţinut
că mai multe prevederi ale propunerii de revizuire încalcă limitele
revizuirii prevăzute de art. 152 din Constituţie şi în consecinţă, a
constatat neconstituţionalitatea acestor prevederi.
Analizând aspectele reţinute de Curtea Constituţională, în
şedinţa din 29 mai 2014, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii a exprimat următoarele aprecieri referitoare la
activitatea autorităţii judecătoreşti:
Cu privire la alin. (3) al art. 21, Plenul Consiliului Superior
al Magistraturii a apreciat că reglementarea constituţională în
vigoare, care face referire la „soluţionarea cauzelor într-un termen
rezonabil”, este mai cuprinzătoare decât cea propusă, care se
referă la „soluţionarea cauzelor într-un termen optim şi previzibil”.
În acest sens, s-a reţinut că sintagma „termen optim şi
previzibil” se regăseşte în Codul de procedură civilă la art. 6, teza
întâi: “Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod
echitabil, în termen optim şi previzibil, de către o instanţă
independentă, imparţială şi stabilită de lege.”
De asemenea, Codul de procedură civilă prevede la art.
238 conceptul de durată necesară pentru cercetarea procesului:
“La primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate,
judecătorul, după ascultarea părţilor, va estima durata necesară
pentru cercetarea procesului, ţinând cont de împrejurările cauzei,
astfel încât procesul să fie soluţionat într-un termen optim şi
previzibil. Durata astfel estimată va fi consemnată în încheiere”.
Identificarea nivelului de jurisdicţie la care judecătorul este
obligat să estimeze durata procesului nu este o chestiune
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neechivocă. Dispoziţiile art. 238 se regăsesc în Titlul I din noul Cod
de procedură civilă, intitulat „Procedura în faţa primei instanţe”,
ceea ce determină obligaţia primei instanţei de a estima durata
cercetării procesului. O obligaţie similară nu este cuprinsă explicit
în normele procedurale care reglementează căile ordinare şi
extraordinare de atac.
Prin urmare, judecătorul poate estima durata procesului
numai în faza procesuală pe care el însuşi o judecă, cu
următoarele distincţii: estimarea duratei cercetării procesului se va
realiza de către instanţa de fond numai în ceea ce priveşte durata
procesului în primă instanţă, iar nu şi durata soluţionării căii de
atac a apelului. Cu atât mai puţin, nu ar putea fi estimată de către
judecătorul fondului durata procesului în ipoteza, oricum
eventuală, a exercitării căilor extraordinare de atac. Rezultă astfel
că estimarea duratei cercetării procesului se va realiza, cu
siguranţă, de către prima instanţă şi nu vizează etapa scrisă,
aceasta fiind premergătoare judecăţii propriu zise.
S-a reţinut că dispoziţii similare nu se regăsesc în Codul
de procedură penală, în cuprinsul căruia legiuitorul foloseşte doar
termenul “rezonabil” atunci când se referă la durata procesului: art.
8 - “Caracterul echitabil şi termenul rezonabil al procesului penal”,
art. 19 alin. (4) - “Acţiunea civilă se soluţionează în cadrul
procesului penal, dacă prin aceasta nu se depăşeşte durata
rezonabilă a procesului”, art. 26 alin. (1) - “Instanţa poate dispune
disjungerea acţiunii civile, când soluţionarea acesteia determină
depăşirea termenului rezonabil de soluţionare a acţiunii penale”.
Prin urmare, în materie penală, legiuitorul nu a prevăzut
posibilitatea estimării de către judecător a duratei necesare pentru
cercetarea procesului. S-a apreciat că această opţiune nu este
una întâmplătoare, având în vedere particularităţile procesului
penal şi garanţiile procesuale esenţiale şi specifice, în
considerarea faptului că în vederea desfăşurării unei proceduri
judiciare de tragere la răspundere penală se pot dispune măsuri
de restricţionare sau privare de libertate. În astfel de cauze,
noţiunea de termen optim şi previzibil - care se raportează mai
degrabă la elemente obiective ce ţin de specificul administrării
probaţiunii - se poate dovedi insuficientă prin comparaţie cu sfera
noţiunii de termen rezonabil, care, prin concept, impune şi

asigurarea celerităţii procedurilor vizând persoane private de
libertate sau supuse altor restricţii de drepturi ca urmare a
măsurilor dispuse în cursul unui proces penal.
Pe de altă parte, conceptul de „durată necesară pentru
cercetarea procesului” în înţelesul art. 238 din noul Cod de
procedură civilă nu se suprapune peste înţelesul noţiunii de
„durată rezonabilă” a procesului aşa cum l-a consacrat Curtea
Europeană a Drepturilor Omului, acesta din urmă având o sferă
mult mai cuprinzătoare, incluzând durata totală a judecăţii, inclusiv
în căile de atac, precum şi durata executării silite, dacă este cazul.
Prin urmare, având în vedere că noţiunea de termen
rezonabil este mai cuprinzătoare, ţinând cont de faptul că, în
materie penală, legiuitorul nu a prevăzut dispoziţii similare celor
din materie civilă unde se poate estima în primă instanţă durata
procesului, s-a apreciat că, la nivelul legii fundamentale, trebuie
păstrată actuala formulare a art. 21 alin. (3) care se referă la
termenul rezonabil.
În ceea ce priveşte reţinerea, reglementată de art. 23 alin.
(3) din Constituţie, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a
apreciat că durata reţinerii nu ar trebui menţionată în Constituţie, ci
în Codul de procedură penală, întrucât acest lucru ar permite o mai
mare supleţe într-o eventuală procedură de modificare, în ipoteza
în care practica ar demonstra insuficienţa termenului stabilit.
În subsidiar, pentru ipoteza în care s-ar aprecia că, dat
fiind conţinutul său, reţinerea constituie o ingerinţă majoră în ceea
ce priveşte libertatea persoanei, astfel încât reglementarea
duratei maxime pe care aceasta o poate avea se impune a fi făcută
printr-o normă de rang constituţional, Consiliul Superior al
Magistraturii a apreciat că aceasta ar trebui să fie de 48 de ore.
S-a reţinut că această durată maximă de 48 de ore nu ar
comporta probleme din perspectiva Convenţiei europene a
drepturilor omului, de altfel, la nivel european fiind prevăzute
durate maxime ale reţinerii mai mari de 24 de ore, de 48, dacă nu
chiar de 72 de ore.
În acest sens, dispoziţiile art. 5 parag. 3 din Convenţie
prevăd că aducerea în faţa judecătorului sau a unui alt magistrat
împuternicit prin lege să exercite atribuţii judiciare trebuie să fie
făcută de îndată ce o persoană este lipsită de libertate, în vederea
evitării dispunerii unei măsuri arbitrare sau nejustificate şi
protejării acesteia împotriva relelor tratamente ce ar putea fi
aplicate în perioada detenţiei.
Interpretarea noţiunii „de îndată” a cunoscut o bogată
jurisprudenţă, relevante fiind hotărârile pronunţate de Curtea
Europeană în cauze contra Marii Britanii şi Turciei.
Astfel, în cauza Brogan ş.a. contra Marii Britanii, Curtea
Europeană a arătat că termenul „de îndată” diferă de cerinţele mai
puţin stricte specificate în art. 5 parag. 4 (termen scurt), respectiv
art. 5 parag. 3 (termen rezonabil), având în vedere scopul urmărit de
a preveni o privare arbitrară de libertate. În speţă, a fost apreciată ca
îndeplinind cerinţele prevăzute de art. 5 parag. 3 din Convenţia
europeană, privarea de libertate a reclamanţilor, în contextul luptei
împotriva terorismului, pentru o perioadă de 4 zile şi 6 ore.
Mai mult, s-a apreciat că perioade de privare de libertate
mai mari de 4 zile înainte de aducerea în faţa unui magistrat
1

împuternicit prin lege să exercite atribuţii judiciare pot fi justificate
potrivit art. 5 parag. 3, dar numai în cazuri excepţionale.
În consecinţă, s-a apreciat că, în principiu, aducerea unei
persoane în faţa judecătorului sau a unui alt magistrat împuternicit
prin lege să exercite atribuţii judiciare în termen de 48 de ore de la
data privării de libertate, este rezonabilă şi trebuie considerată că
satisface exigenţele noţiunii „de îndată”.
De altfel, s-a reţinut că o propunere similară, de majorare a
duratei maxime a reţinerii, a fost formulată în proiectul de lege
privind revizuirea Constituţiei României, iniţiat de Preşedintele
1
României, la propunerea Guvernului, iar Curtea Constituţională ,
examinând constituţionalitatea acestor dispoziţii (în cadrul
aceleiaşi decizii mai sus menţionate), a apreciat că „termenul
prevăzut este unul de natură să permită o ingerinţă minimă în ceea
ce priveşte libertatea persoanei, respectă exigenţele Convenţiei
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,
ale Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi
ale art. 21 alin. (3) din Constituţia României şi nu poate fi
interpretat ca având ca efect suprimarea garanţiilor unui drept
fundamental, în sensul art. 152 alin. (2) din Constituţie.
Modificarea propusă răspunde obligaţiei statului de a asigura un
just echilibru între interesul apărării drepturilor fundamentale ale
individului şi interesul apărării ordinii de drept, ţinând seama de
problemele pe care le-a ridicat în practică durata actuală a
termenului de reţinere, cât priveşte activitatea organelor de
urmărire penală, cu consecinţe directe asupra modului în care
este asigurată realizarea intereselor generale ale societăţii şi

Decizia nr. 799/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 440 din 23 iunie 2011.
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apărarea ordinii de drept. Reţinerea cu o durată maximă de 48 de
ore se justifică pentru efectivitatea măsurii şi eficienţa acesteia.”
Cu privire la propunerile de modificare a alin. (4) de la art.
23 („În mod excepţional şi motivat, cercetarea şi judecarea în
procesul penal se fac cu privarea de libertate a persoanei.
Arestarea preventivă se dispune de judecătorul instanţei de
judecată competentă să judece fondul cauzei, în condiţiile legii şi
numai în cursul procesului penal, după punerea în mişcare a
acţiunii penale.”) şi a art. 27 („Percheziţia se dispune de către
judecătorul instanţei de judecată competentă să judece fondul
cauzei şi se efectuează în condiţiile şi în formele prevăzute de
lege.”) Plenul Consiliului a apreciat că în Legea fundamentală nu
ar trebui să se regăsească dispoziţii care sunt de domeniul
reglementării infraconstituţionale în materie procesual penală.
S-a apreciat că, dat fiind conţinutul său, arestarea
preventivă constituie o ingerinţă în ceea ce priveşte libertatea
persoanei, astfel încât reglementarea acesteia se justifică printr-o
normă de rang constituţional, însă nu şi reglementarea aspectelor
ce ţin de competenţă - materială ori teritorială.
Or, potrivit dispoziţiilor referitoare la măsura arestării
preventive (art. 223 - art. 240 din Codul de procedură penală),
această măsură preventivă poate fi luată, în cursul urmăririi, de
către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar
reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la
instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie
se află locul de reţinere, locul unde s-a constatat săvârşirea
infracţiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care
a întocmit propunerea. De asemenea, măsura arestării preventive
poate fi luată în procedura de cameră preliminară, de către
judecătorul de cameră preliminară, iar în cursul judecăţii, de către
instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza.
De asemenea, s-a reţinut că în conformitate cu art. 158
alin. (1) din Codul de procedură penală, “Percheziţia domiciliară
poate fi dispusă în cursul urmăririi penale, la cererea procurorului,
de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar
reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la
instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie
se află sediul parchetului din care face parte procurorul care
efectuează sau supraveghează urmărirea penală. În cursul
judecăţii, percheziţia se dispune, din oficiu sau la cererea
procurorului, de către instanţa învestită cu judecarea cauzei”.
Prin urmare, s-a apreciat că se impune menţinerea
textelor în vigoare, potrivit cărora „Arestarea preventivă se
dispune de judecător şi numai în cursul procesului penal”,
respectiv, „Percheziţia se dispune de judecător şi se efectuează în
condiţiile şi în formele prevăzute de lege”, care, pe lângă faptul că
garantează separarea funcţiilor judiciare în procesul penal,
permite aplicarea corespunzătoare a normelor de procedură
penală.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că se
impune eliminarea din Constituţie a răspunderii materiale a
magistraţilor, urmând ca această problemă să fie reglementată la
nivelul legii organice. S-a arătat că, în caz contrar, ar trebui
reglementată tot la nivel constituţional şi răspunderea materială
pentru prejudiciile cauzate de reprezentanţii celorlalte puteri în
stat.
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Prin urmare, s-a reţinut că art. 52 alin. (3) din Constituţia
României, republicată, ar urma să aibă următorul cuprins: „Statul
răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile
judiciare”.
În cadrul dezbaterilor cu privire la proiectul de Lege privind
revizuirea Constituţiei României, s-a exprimat şi o opinie
minoritară, potrivit căreia răspunderea materială a magistraţilor ar
trebui să intervină doar pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă.
Consiliul Superior al Magistraturii a apreciat, în mod
constant, că exercitarea dreptului la acţiunea în regres trebuie să
fie lăsată, în continuare, la latitudinea titularului acţiunii - statul şi
nu să devină o obligaţie, aceasta fiind regula generală de drept în
ceea ce priveşte exercitarea drepturilor de către titularii acestora.
Astfel, în privinţa statului, sistemul răspunderii obiective
este unul adecvat, statul în calitate de administrator al
desfăşurării activităţii sistemului judiciar, atât la nivel legislativ cât
şi la nivel funcţional şi financiar fiind responsabil de acoperirea
prejudiciilor suferite prin comiterea unei erori judiciare săvârşite
prin exercitarea funcţiei cu rea credinţă sau gravă neglijenţă de
către un procuror sau un judecător.
În schimb, orice răspundere a unei persoane (penală sau
civilă delictuală), inclusiv a magistratului, trebuie să aibă la origine
ideea de vinovăţie, în speţă fiind vorba despre vinovăţie în
exercitarea atribuţiilor de serviciu de către magistrat.
Altfel spus, răspunderea materială a judecătorului sau a
procurorului nu poate fi angajată în mod obiectiv (similar modului
în care răspunde statul), ci numai subiectiv, respectiv doar în
situaţia săvârşirii de către acesta a unei fapte personale grave,
făcute cu intenţia de a produce un prejudiciu, ori în cazul în care
acesta, din culpă gravă, a comis o eroare judiciară determinantă
pentru producerea prejudiciului.
Eroarea judiciară se referă, în esenţă, la o soluţie asupra
fondului cauzei care nu corespunde unei realităţi juridice stabilite
ulterior. Această eroare nu se datorează însă, în exclusivitate şi,
uneori, nici măcar în parte, activităţii judecătorului sau
procurorului.
Dintre erorile judiciare constatate recent, unele dintre ele
s-au datorat fie faptului că la momentul judecării şi condamnării
pentru o anume faptă penală, o serie de probe nu erau accesibile
(de exemplu expertiza ADN), fie au fost date în cauză declaraţii
necorespunzătoare adevărului, fie s-au descoperit fapte şi
împrejurări noi, necunoscute instanţei de judecată la momentul
pronunţării soluţiei definitive.
De altfel, de esenţa exercitării unor căi de atac
extraordinare, capabile să desfiinţeze o hotărâre judecătorească
definitivă este tocmai împrejurarea că instanţa care a judecat
primul proces nu a avut cunoştinţă de noile dovezi sau fapte,
inclusiv cele infracţionale legate de cauză, astfel că soluţia iniţială
corespundea situaţiei de fapt stabilite pe baza unui ansamblu de
probe cunoscute la acel moment.
În unele cazuri de eroare judiciară, faţă de probele posibile
şi administrate, eroarea nu ar aparţine numai magistratului, ci ar fi
una comună, până la descoperirea faptelor noi. Dincolo de limitele
pe care la un moment dat le impune stadiul tehnicii de investigare,
care, pe măsura descoperirilor ştiinţifice, poate infirma concluziile
anterioare, nu trebuie neglijat factorul uman, care are o mare

pondere în ansamblul probatoriului, atât în cauze penale, cât şi în
cauze civile.
În acest sens, s-a apreciat oportun a fi avut în vedere şi
unul dintre principiile fundamentale consacrate de Consiliul
Consultativ al Judecătorilor Europeni, în cuprinsul documentului
intitulat Magna Carta a Judecătorilor (Principii fundamentale),
conform căruia: „Erorile judiciare trebuie remediate în cadrul unui
sistem adecvat de căi de atac. Orice remediu pentru alte deficienţe
în administrarea justiţiei presupune exclusiv responsabilitatea
Statului.”
Tot astfel, în Avizul nr. 3 al Consiliului Consultativ al
Judecătorilor Europeni în atenţia Comitetului de Miniştri al
Consiliului Europei asupra principiilor şi regulilor privind
imperativele profesionale aplicabile judecătorilor şi în mod
deosebit a deontologiei, comportamentelor incompatibile şi
imparţialităţii, se arată: „Ca principiu general, judecătorii ar trebui
să se fie scutiţi complet de răspundere în ceea ce priveşte
plângerile direct împotriva lor în legătură cu exerciţiul de bunăcredinţă al funcţiunii lor. Erorile juridice, fie că se referă la
jurisdicţie, fie la procedură, în aprecierea şi aplicarea legii sau în
evaluarea probelor, trebuie să fie rectificate prin apel; alte erori
juridice care nu pot fi rectificate astfel trebuie, cel mult, să conducă
la o plângere a litigantului nesatisfăcut împotriva statului.”
Concluzia CCJE este aceea că „nu este potrivit ca un
judecător să fie expus, în ceea ce priveşte exerciţiul funcţiunilor
juridice vreunei răspunderi personale, chiar prin despăgubirea
statului, cu excepţia cazului în care face o greşeală intenţionată.”
De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii a
apreciat că este deosebit de important ca textul privind revizuirea
art. 52 alin. 3 din Constituţia României să întrunească standardele
europene în materie, să respecte opiniile/avizele date constant de
Comisia de la Veneţia (Comisia pentru democraţie prin drept).
În acest sens, în Raportul Comisiei de la Veneţia asupra
independenţei sistemului judiciar, nr. CDL-AD (2010)004, în
Partea I (Independenţa judecătorilor), la paragraful 60 al pct. 8 din
Secţiunea a III a, se susţine că judecătorii ar trebui să poată fi traşi
la răspundere doar în cazul săvârşirii unor infracţiuni; în ceea ce
priveşte însă „acţiunile civile îndreptate împotriva lor pentru acţiuni
săvârşite cu bună-credinţă în exercitarea funcţiei lor”, ei trebuie să
se bucure de protecţie, în acord cu standardele generale.
Opinia dlui. James Hamilton, membru supleant al
Comisiei de la Veneţia, exprimată cu ocazia dezbaterilor în cadrul
Forumului Constituţional, a fost aceea că judecătorii nu pot judeca
liber sub auspiciile obligării la plata potenţialelor prejudicii.
Pe de altă parte, analizând modul în care este
reglementată problema răspunderii materiale a magistraţilor în
statele membre ale Uniunii Europene, se constată că există state,
cum este Estonia, în care răspunderea civilă a magistratului nu
poate fi angajată, statul fiind cel care compensează pagubele
produse terţilor de autorităţile publice în exercitarea de către
acestea a atribuţiilor de putere (inclusiv în situaţia specială în care,
în cursul procedurilor judiciare/în pronunţarea hotărârii
judecătoreşti, magistraţii au comis o faptă incriminată penal). Tot
astfel, în Letonia, judecătorul nu răspunde financiar pentru
pagubele provocate unei persoane printr-o eroare judiciară, în
cazurile prevăzute de lege, pagubele fiind suportate de stat.

Un exemplu de dată recentă îl constituie Olanda, unde a
fost înlăturată răspunderea personală a judecătorilor începând cu
1 ianuarie 2001, aceştia dispunând de imunitate în ceea ce
priveşte răspunderea civilă. Persoana prejudiciată poate intenta
acţiune în despăgubire împotriva statului, însă statul nu are drept
de regres împotriva judecătorului vinovat, care poate fi ţinut
responsabil doar din punct de vedere penal sau pentru motive
disciplinare.
În Franţa, statul este, în principiu, răspunzător pentru
prejudiciile cauzate prin erori judiciare; răspunderea civilă a
magistratului pentru o faptă săvârşită în legătură cu exercitarea
funcţiilor judiciare poate fi angajată numai în cazul exercitării de
către stat a acţiunii în regres, pentru o faptă personală gravă făcută
cu intenţia de a aduce un prejudiciu.
În Germania, printr-o dispoziţie expresă - art. 839 alin. (2)
din Codul civil - este expres şi limitativ circumstanţiată posibilitatea
angajării răspunderii pentru neîndeplinirea obligaţiilor în cadrul
judecării unui proces, după cum urmează: „Orice funcţionar al
statului care, în cadrul judecării unui proces, nu îşi îndeplineşte
obligaţiile impuse de sarcinile sale nu răspunde de prejudiciul
rezultat decât dacă această încălcare este pasibilă de o pedeapsă
sancţionată de procedura penală. Această dispoziţie nu este
aplicabilă în caz de refuz sau de întârziere în exercitarea funcţiei
care contravin îndatoririlor profesionale.”
Această cauză legală de exonerare este denumită
privilegiul judecătorului, iar câmpul de aplicare al acestei dispoziţii
este foarte extins, întrucât vizează nu numai hotărârea
judecătorească, ci şi toate activităţile judecătorilor, obiectiv legate
de soluţionarea unui litigiu.
Pe aceste premise, s-a apreciat că modificarea propusă
pentru art. 52 alin. (3) din Constituţie - „(3) Statul răspunde
patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.
Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii, inclusiv în
ceea ce priveşte magistraţii care şi-au exercitat funcţia cu reacredinţă sau cu gravă neglijenţă. Statul exercită dreptul de regres,
în condiţiile legii.” - nu răspunde imperativelor semnalate, motiv
pentru care nu s-ar impune modificarea acestei dispoziţii
constituţionale în sensul propus.
În şedinţa din 14 aprilie 2014, Comisia nr. 1 „Independenţa şi responsabilizarea justiţiei, eficientizarea
activităţii acesteia şi creşterea performanţei judiciare; Integritatea
şi transparenţa sistemului judiciar” din cadrul Consiliului Superior
al Magistraturii, a apreciat că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar
trebui să aibă o lege separată de organizare şi funcţionare.
În ceea ce priveşte modificarea propusă la alin. (3) al art.
133, în sensul ca preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii
să fie ales dintre judecătorii aleşi în Consiliu, Plenul a apreciat că
preşedintele Consiliului Superior la Magistraturii ar trebui ales
dintre judecătorii şi procurorii aleşi în Consiliu.
În acest sens s-a exprimat şi Comisia de la Veneţia, care
consideră că această modificare reprezintă un regres. Dacă există
un singur consiliu, desemnat pentru a reprezenta cele două ramuri
ale sistemului judiciar, se apreciază că este incorect ca
preşedintele acestei instituţii să poată fi ales doar dintre membrii
unei ramuri. Oricum, din perspectiva Comisiei, este dificil de
identificat motivele pentru care s-a ales această variantă,
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deoarece un procuror nu ar putea fi ales fără un sprijin substanţial
din partea judecătorilor. O altă opţiune înaintată de Comisie ar fi
înfiinţarea a două consilii separate.
În acest context, Comisia de la Veneţia reaminteşte că au
existat anumite discuţii în România cu privire la eliminarea
procurorilor din magistratură. În opinia Comisiei de la Veneţia,
efectuarea acestui demers, în acest moment, ar putea să aibă
drept efect ameninţarea independenţei deja fragile a Ministerului
Public, propunerea de modificare menţionată anterior putând
însemna şi că degradarea independenţei procurorilor este avută
în vedere.
Cu referire la propunerea de reducere a duratei
mandatului membrilor Consiliului de la 6 ani la 4 ani (prevăzută
prin modificarea propusă la art. 133 alin. (4) din Constituţie), Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că o astfel de
propunere nu este întemeiată, trebuind a fi menţinută varianta
actuală, întrucât un mandat cu o durată mai îndelungată permite
membrilor Consiliului, într-o mai mare măsură, îndeplinirea
obiectivelor propuse la începutul mandatului şi asigură
continuitatea activităţii. Pe aceste premise, s-a reţinut că
propunerea de reducere a duratei mandatului apare ca un regres
faţă de reglementarea constituţională actuală şi, prin urmare, nu ar
trebui primită.
Pe de altă parte, în ipoteza în care soluţia reducerii duratei
mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii va fi
menţinută, s-a apreciat că se impune în acord cu aprecierea Curţii
Constituţionale referitoare la completarea art. 155 din Constituţie introducerea unei dispoziţii exprese în sensul că noile prevederi
referitoare la durata mandatului membrilor Consiliului Superior al
Magistraturii nu se aplică pentru cei aflaţi în funcţie la data intrării în
vigoare a actului normativ.
1
În ceea ce priveşte textul propus la alin. (4 ) al art. 133 „Magistraţii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii sunt
revocaţi din funcţie de adunările generale de la nivelul instanţelor
sau parchetelor pe care le reprezintă, potrivit legii speciale de
organizare şi funcţionare”, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii a apreciat că revocarea membrilor Consiliului nu ar
trebui să intervină pentru opiniile exprimate în exercitarea
mandatului.
În acest sens, s-a reţinut că prin Decizia nr. 196/2013,
Curtea Constituţională a constatat „că membrii aleşi ai Consiliului
Superior al Magistraturii îşi exercită atribuţiile constituţionale în
baza unui mandat reprezentativ, şi nu a unui mandat imperativ,
acesta din urmă fiind incompatibil cu rolul şi atribuţiile conferite de
art. 133 şi 134 coroborate cu art. 124 şi 125 din Constituţie, dar şi
din perspectiva modalităţii în care se iau hotărârile, atât de către
Plen, cât şi de către secţii în cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii.
Astfel, în acest caz, alegătorii nu stabilesc dinainte
sarcinile membrului ales al Consiliului, dimpotrivă acesta este
autorizat de către judecători să îi reprezinte. De asemenea, în
vederea exercitării dreptului de vot în cadrul Plenului sau secţiilor,
membrul ales al Consiliului Superior al Magistraturii nu primeşte
un mandat expres, ci se pronunţă în baza propriilor convingeri, în
limitele legii (…)”.
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Totodată, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
susţine în continuare necesitatea modificării alin. (3) al art. 125, ce
reglementează incompatibilităţile funcţiei de judecător, astfel încât
acesta să aibă următorul cuprins: „Funcţia de judecător este
incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau
private, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior,
precum şi a funcţiilor didactice din cadrul institutelor de formare
pentru profesiile juridice.”
S-a apreciat că preluarea acestei propuneri ar rezolva
problemele practice pe care le pune astăzi interpretarea textului
constituţional (şi legal) şi se impune pentru unificarea
terminologiei şi corelarea cu alte texte constituţionale.
De exemplu, art. 71 alin. (2) din Constituţie prevede:
“Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu
exercitarea oricărei funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei
de membru al Guvernului”.
De asemenea, art. 105 alin. (1) din Constituţie prevede:
„Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu
exercitarea altei funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei de
deputat sau de senator. De asemenea, ea este incompatibilă cu
exercitarea unei funcţii de reprezentare profesională salarizate în
cadrul organizaţiilor cu scop comercial”.
În plus, dat fiind faptul că referirea la funcţiile didactice din
învăţământul superior nu se circumscrie şi Institutului Naţional al
Magistraturii sau Şcolii Naţionale de Grefieri, s-a apreciat că este
necesar ca la textul constituţional să se adauge şi permisiunea
pentru magistraţi de a preda în instituţiile de formare pentru
profesiile juridice.
În acelaşi context, a fost semnalată şi necesitatea
modificării dispoziţiilor alin. (7) al art. 133 din Legea fundamentală,
care prevăd că „Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii sunt
definitive şi irevocabile, cu excepţia celor prevăzute la articolul 134
alineatul (2)”.
Astfel, s-a apreciat că se impune modificarea alin. (7) al art.
133 din Constituţie, astfel: „Hotărârile Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii pot fi atacate în condiţiile legii sale organice.”
Sub acest aspect, s-a reţinut că în sensul oportunităţii
reanalizării caracterului definitiv şi irevocabil al hotărârilor
Consiliului Superior al Magistraturii, consacrat de art. 133 alin. (7)
din Constituţie, s-a pronunţat şi Curtea Constituţională, cel mai
recent în Decizia nr. 799/2011.
Astfel, Curtea Constituţională a repus în discuţie ce a
constatat într-o decizie anterioară, respectiv în Decizia nr. 148 din
16 aprilie 2003 privind constituţionalitatea propunerii legislative de
revizuire a Constituţiei României, şi anume că dispoziţiile alin. (7)
al art. 133 „se află într-un raport antinomic cu prevederile art. 21
alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora «Orice persoană se poate
adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a
intereselor sale legitime». Mai mult, într-un stat de drept
neasigurarea accesului liber la instanţele judecătoreşti este
inacceptabilă. Ca atare, interzicerea recursului la justiţie, cu privire
la astfel de hotărâri, este contrară principiului stabilit de art. 6 al
Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale, în virtutea căruia orice persoană are dreptul la un
proces echitabil, un asemenea proces fiind exclus în afara unei
instanţe care să garanteze efectiv independenţa judecătorului.”

Cu referire la Ministerul Public, Plenul Consiliul Superior al
Magistraturii a susţinut necesitatea întăririi actualului statut al
procurorului, prin consacrarea constituţională a independenţei
sale, corespunzător statutului său de magistrat.
În actuala arhitectură constituţională, Ministerul Public
este o componentă a autorităţii judecătoreşti, procurorii fiind,
potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, magistraţi şi nu „agenţi” ai puterii executive.
Situarea Ministerului Public „sub autoritatea ministrului
justiţiei” are repercusiuni faţă de îndeplinirea în deplină legalitate şi
imparţialitate a atribuţiilor care i se conferă prin lege în activitatea
judiciară în cauzele penale.
Procurorul are un rol important în respectarea principiilor
legalităţii şi al prezumţiei de nevinovăţie în instrumentarea oricărei
cauze penale, inclusiv a celor cu acuzatul aflat în stare de arest
preventiv.
În consecinţă, s-a apreciat că la nivel constituţional trebuie
reglementat statutul de independenţă al procurorului, atât prin
înlăturarea controlului desfăşurat de ministrul justiţiei asupra
activităţii Ministerului Public, cât şi prin renunţarea la controlul
ierarhic în interiorul instituţiei.
Statutul de independenţă al procurorului derivă în
principal din atribuţiile sale, acesta fiind singurul care poate decide
asupra lucrărilor într-un dosar. Nimeni nu poate interveni în modul
de desfăşurare a activităţii, cu excepţia instanţei de judecată.
Astfel, procurorul conduce şi supraveghează activitatea
de cercetare penală a poliţiei judiciare, conduce şi controlează
activitatea altor organe de cercetare penală.Această atribuţie este
specifică unui magistrat, fiind însărcinat cu apărarea ordinii de
drept, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, obligat la
strângerea probelor atât în apărare, cât şi în acuzare.
Principiul imparţialităţii impune procurorului o atitudine
echidistantă, de pe aceeaşi poziţie şi în acelaşi mod faţă de toţi cei
implicaţi în soluţionarea cauzelor unde are competenţe. De
asemenea procurorul, în calitatea sa de magistrat, are obligaţia să
administreze în aceeaşi măsură atât probele în acuzare, cât şi cele
în apărare. De altfel, aplicarea principiului rolului activ îl obligă pe
procuror să lămurească cauza sub toate aspectele, indiferent de
soluţia finală.
Totodată, procurorul este liber să prezinte concluziile pe
care le consideră întemeiate potrivit legii, ţinând cont de probele
administrate, putând pune inclusiv concluzii de achitare.
De asemenea, rolul procurorului în momentul exercitării
acţiunii civile este acela al apărării intereselor legitime ale unor
categorii de persoane care necesită o protecţie specială,
reprezentând în acelaşi timp şi interesul general al societăţii.
Sesizarea organelor de urmărire penală, în urma unei
plângeri penale sau denunţ, recunoaşte statutul de magistrat al
procurorilor, în esenţă operând acelaşi mod de sesizare cu cel
aplicabil pentru sesizarea judecătorilor cu soluţionarea unei cauze.
Rolul procurorului în faza executării hotărârilor
judecătoreşti, deşi este relativ redus, nu este lipsit de relevanţă.
Codul de procedură penală dispune că procurorul poate solicita
amânarea sau întreruperea executării pedepsei închisorii ori
înlăturarea sau modificarea pedepsei, alături de condamnat.
Aceste dispoziţii accentuează poziţia procurorului de magistrat, ca

urmare a promovării intereselor ambelor părţi în proces, întrucât
procurorul veghează şi la apărarea intereselor celui vinovat.
Prin urmare, s-a apreciat că procurorii joacă un rol
fundamental în administrarea justiţiei, iar regulile care le sunt
aplicabile în exercitarea importantelor lor atribuţii trebuie să
încurajeze respectarea şi îndeplinirea de către ei a principiilor
egalităţii în faţa legii, a prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului la
un proces echitabil în faţa unei instanţe independente şi
imparţiale, contribuind astfel la o justiţie dreaptă şi echitabilă şi
asigurând o protecţie reală a cetăţenilor. Din această perspectivă,
s-a apreciat că independenţa procurorilor este indispensabilă
pentru a avea la dispoziţie toate mijloacele necesare pentru buna
funcţionare a justiţiei şi pentru a le permite să îşi îndeplinească
misiunea. Aceasta întăreşte rolul lor în statul de drept şi în
societate şi, de asemenea, garantează că sistemul de justiţie va
opera corect şi eficient şi că vor fi obţinute toate beneficiile
independenţei judiciare. Prin urmare, fiind asemănătoare cu
independenţa garantată judecătorilor, independenţa procurorilor
nu este o prerogativă sau un privilegiu conferite în interesul
procurorilor, ci o garanţie în interesul unei justiţii corecte,
imparţiale şi eficiente care să protejeze atât interesele publice, cât
şi cele private ale persoanelor implicate.
Faptul că funcţiile unui judecător şi procuror sunt
complementare implică faptul că fiecare dintre ei este conştient că
o justiţie imparţială necesită egalitate de instrumente între
Ministerul Public şi apărare şi că procurorii trebuie să acţioneze,
de fiecare dată, onest, obiectiv şi imparţial.
Independenţa procurorului este inseparabilă de statul de
drept. În afara diferenţelor, procurorii, la fel ca şi judecătorii,
acţionează în interes comun, în numele societăţii si al cetăţenilor
care îşi doresc drepturile şi libertăţile garantate sub toate
aspectele. Procurorul trebuie să verifice ca probele să fie strânse
şi procedurile să fie pornite şi continuate în conformitate cu legea.
În acest sens, trebuie să respecte şi principiile prevăzute de
Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi de alte instrumente
legale internaţionale, cu respectarea principiului prezumţiei de
nevinovăţie, a drepturilor la apărare şi un proces echitabil.
Respectul pentru principiile de mai sus implică faptul că
statutul procurorilor trebuie să fie garantat de lege la cel mai înalt
nivel posibil, într-o manieră similară celui al judecătorilor.
Legea nr. 303/2004 consacră principiul unităţii corpului de
magistraţi, care este guvernat, cel mai adesea, de dispoziţii comune.
Apropierea şi natura complementară a misiunilor judecătorilor şi
procurorilor creează cerinţe şi garanţii similare, în termen de statut şi
condiţii ale serviciului, în special cu privire la recrutare, pregătire
profesională, dezvoltare a carierei, disciplină, mobilitate doar în
condiţiile legii sau sub consimţământ, remunerare, revocare din
funcţie şi libertatea de a crea asociaţii profesionale.
Independenţa procurorului este direct proporţională cu
responsabilitatea şi răspunderea aferente acestui statut.
Recomandarea 19(2000) a Comitetului de Miniştri al
Consiliului Europei privind rolul urmăririi penale în sistemul de justiţie
penală, care porneşte de la premisa că Ministerul Public joacă un rol
determinant în sistemul de justiţie penală, precizează că: „statele
trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru a face astfel ca membrii
Ministerului Public să-şi poată îndeplini misiunea lor fără ingerinţe
nejustificate şi fără riscul de a determina, dincolo de limita
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rezonabilului, răspunderea civilă, penală sau de altă natură”.
„Ministerul Public trebuie în orice situaţie să fie în măsură
să şi exercite fără obstacole urmărirea agenţilor statului pentru
delicte comise de către aceştia, în special delicte de corupţie, abuz
de putere, violare evidentă a drepturilor omului şi alte delicte
recunoscute de dreptul internaţional.”
De asemenea, s-a apreciat că introducerea Consiliului
Superior al Magistraturii între instituţiile cu drept de a propune
judecători la Curtea Constituţională ar putea conduce la o creştere
a calităţii membrilor acestei Curţi şi ar asigura o coerenţă mai mare
între deciziile Curţii Constituţionale şi cele ale instanţei supreme.
S-a reţinut că potrivit art. 142 din Constituţia României,
Curtea Constituţională se compune din nouă judecători, numiţi
pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit.

24

Trei judecători sunt numiţi de Camera Deputaţilor, trei de Senat şi
trei de Preşedintele României.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că,
pentru asigurarea echilibrului celor trei puteri ale statului, este
necesar ca 3 judecători ai Curţii Constituţionale să fie numiţi de
Parlament, trei de Preşedintele României şi trei de către Consiliul
Superior al Magistraturii.
În concordanţă cu rolul de garant al independenţei justiţiei
pe care legea fundamentală l-a acordat Consiliului Superior al
Magistraturii, inclusiv din perspectiva gestionării carierei
magistraţilor, s-a apreciat că numirea a 3 judecători la Curtea
Constituţională din rândul magistraţilor de către Consiliul Superior
al Magistraturii reprezintă, în egală măsură, o garanţie a
independenţei politice a celor ce urmează să fie numiţi.

PRIMUL RAPORT ANTICORUP IE AL UNIUNII
EUROPENE, PUBLICAT DE COMISIA EUROPEANĂ
LA 3 FEBRUARIE 2014
ALINA BĂRBULESCU
Consilier juridic asimilat magistrailor
Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe

Consideraii generale
La 3 februarie 2014, Comisia Europeană a publicat primul
1
Raport anticorupie al Uniunii Europene (UE) , care prezintă o
imagine de ansamblu asupra situaiei din fiecare din cele 28 de
state membre ale Uniunii Europene vizând măsurile anticorupie,
problemele specifice, politicile publice implementate dar şi
domenii încă vulnerabile, unde mai sunt necesare îmbunătăiri.
De altfel, încă din iunie 2011, Comisia a adoptat
2
Comunicarea privind lupta împotriva corupiei în UE, prin
care s-a decis elaborarea Raportului anticorupie al UE, pentru
monitorizarea și evaluarea eforturilor statelor membre în acest
domeniu, în vederea obinerii unui mai mare angajament politic
pentru combaterea efectivă a corupiei. Asemenea rapoarte vor fi
publicate la fiecare doi ani.
Raportul anticorupie al UE din februarie 2014
pornește de la ideea că natura și scopul corupiei diferă de la un
stat membru la altul, cum de altfel diferă şi eficienţa politicilor
anticorupie. Raportul este structurat după cum urmează: un
capitol general care sintetizează principalele constatări şi
tendinele în materie de corupie în cadrul UE, analizând modul în
care statele membre abordează corupia în cadrul procedurilor de
achiziii publice şi alte 28 de capitole consacrate descrierii situaiei
generale privind corupia în fiecare dintre statele membre.
După nuanţarea contextului general, cuprinzând cadrul
juridic şi instituional în care trebuie abordată problematica
fenomenului corupiei, raportul privind situaia luptei anticorupie
din România pornește de la un aspect foarte important, respectiv
adoptarea de către Guvern şi aprobarea de către Parlament a
celei mai recente Strategii naionale anticorupie 2012 - 2015, cu o
abordare multidisciplinară, reglementând strategii specifice
sectoarelor şi instituţiilor în toate domeniile şi folosind un
mecanism de evaluare inter partes cu implicarea societăii civile.
Constatări privind România:
Raportul subliniază activitatea Direcţiei Naţionale
Anticorupţie, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi pe cea a
1
2

Agenţiei Naţionale de Integritate ca exemple de bune practici în
UE. Consiliul Superior al Magistraturii şi Inspecţia Judiciara se
bucură, de asemenea, de aprecieri pozitive.
Astfel, raportul reine reacia promptă pe care Consiliul a
avut-o ori de câte ori independenţa magistrailor şi a sistemului
judiciar a fost afectată sau periclitată, dar şi atunci când însăşi
aparenţa de lipsă de integritate a magistrailor a fost de natură a
afecta prestigiul justiiei. Raportul consemnează acordarea de către
CSM a avizelor pentru percheziie şi arest preventiv, luarea unor
măsuri precum suspendarea magistrailor acuzaţi de fapte de
corupţie, dar şi în solicitarea efectuării de controale de către
Inspecţia Judiciară, spre exemplu pentru verificarea sistemului de
distribuire aleatorie a cauzelor în instanţă. Se menionează totodată
adoptarea, la sfârșitul anului 2011, a unei strategii de integritate de
către CSM, aceasta fiind ulterior integrată Strategiei Naţionale
Anticorupţie. Nu în ultimul rând, dar printre măsurile recente,
raportul subliniază aprobarea, încă din august 2013, a propunerii
legislative a Ministerului Justiiei privind eliminarea pensiilor
speciale pentru magistraii condamnai pentru fapte de corupţie.
În privin a Inspecţiei Judiciare, sunt punctate
modificările legislative care au reformat Inspecţia, devenită un
organism autonom şi care au dus la consolidarea activităţii sale şi
la îmbunătăirea metodologiei, ceea ce a determinat proceduri
disciplinare mai eficiente. Cu titlu de exemplu se reine efectul
activităţii Inspecţiei în materia cauzelor de corupţie la nivel înalt
temporizate în instanţe, respectiv scăderea numărului de hotărâri
pronunate cu întârziere.
Referitor la aprecierile pozitive privind activitatea DNA,
a ÎCCJ şi a instanelor, acestea sunt susinute de date statistice
după cum urmează: „de la 1 ianuarie 2006 până în octombrie
2012, DNA a adus în faa justiiei 4 738 de inculpai, dintre care 2
101 deineau poziii importante; în ultimii șapte ani, rata de
confirmare a inculpărilor DNA prin intermediul unor hotărâri
judecătorești definitive a atins 90,25%; în acest interval, 1 496 de
inculpai au fost condamnai prin hotărâri judecătorești definitive,

COM(2014) 38 final - Raport al Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu: Raportul anticorupie al UE.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0308:FIN:EN:PDF .
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dintre care aproape jumătate deineau funcii politice (…)
acoperind întregul spectru politic”; în ceea ce privește corupia la
scară mică, Ministerul Public a informat că, pentru 2013, numărul
de cazuri soluionate a crescut cu aproximativ 9 % în comparaie
cu o perioadă similară de referină din 2012; numărul de trimiteri în
judecată a crescut cu aproximativ 15 %; de asemenea, „în ultimii
doi ani, numărul de cauze soluionate printr-o hotărâre
judecătorească a crescut considerabil; numărul de condamnări
definitive pronunate în primele trei trimestre ale anului 2012 a fost
aproape dublu faă de numărul din anul precedent și de patru ori
mai mare decât rata condamnărilor din urmă cu șapte ani”.
Raportul reine, de asemenea faptul că România a
„dezvoltat cadrul necesar pentru urmărirea în justiie a cazurilor de
corupie la nivel înalt și pentru verificarea, de către organisme
independente, a averilor, a eventualelor conflicte de interese și a
cazurilor de incompatibilitate în rândul funcionarilor publici, toate
acestea fiind elemente-cheie ale politicii anticorupie”; în ultimii
cinci ani, peste 80 % din deciziile ANI în situaii de incompatibilitate
și conflicte de interese au rămas definitive.
Pe de altă parte, Raportul consemnează domeniile şi
aspectele de vulnerabilitate precum combaterea corupţiei mici,
finanarea partidelor politice3, adoptarea de coduri de conduită
pentru parlamentari, prevenia corupţiei în procedurile de achiziii
publice (deși se menionează instituirea sistemului electronic de
achiziii SEAP), dar şi eforturile care trebuie depuse în continuare
şi necesitatea garantării cadrului actual pentru combatarea
corupţiei şi a consolidării măsurilor de prevenire.
În ceea ce privește caracterul obiectiv al informărilor
din mass-media se apreciază că acesta „s-a deteriorat în ultimii
ani” și jurnalismul este „adesea influenat de interesele specifice și
de afilierile politice ale proprietarilor unor societăi de media”,
incluzând uneori intimidarea magistrailor sau a unor persoane
implicate în combaterea corupiei.”4
Raportul menionează şi unele inconsecvene
legislative, spre exemplu, cele care restrângeau în mod
considerabil domeniul de aplicare a dispoziiilor dreptului penal
referitoare la conflictele de interese, respectiv dispoziiile codului
penal care restrângeau sfera subiecţilor activi ai infraciunilor de
corupţie prin limitarea conceptului de funcionar public,
reglementări pe care Curtea Constituională le-a declarat
neconstituionale.
Principalele recomandări adresate României, sunt
sintetizate mai jos:
Recomandări privind sistemul judiciar:
„Asigurarea meninerii tuturor garaniilor necesare
pentru protejarea stabilităii, a independenei și a continuităii
bilanului pozitiv al instituiilor anticorupie și al sistemului
judiciar în ceea ce privește anchetele impariale și aciunile
eficiente în justiie în cazuri de corupie la nivel înalt, inclusiv
în ceea ce privește funcionarii aleși și numii”.
„Punerea în aplicare a unor măsuri coerente de
3

prevenire și de sensibilizare, însoite de un regim de
sancionare eficient, pentru a consolida standardele de
integritate din sistemul judiciar, cu implicarea activă a tuturor
actorilor relevani din sistemul judiciar, inclusiv a Consiliului
Superior al Magistraturii, a Inspeciei Judiciare, a asociaiilor
de magistrai, a instanelor și a parchetelor”;
„Punerea în aplicare a unor coduri de conduită
cuprinzătoare pentru funcionarii aleși și asigurarea unor
instrumente în materie de responsabilitate și a unor sanciuni
disuasive corespunzătoare pentru practicile de corupie,
conflictele de interese și situaiile de incompatibilitate”.
Recomandări privind factorul politic:
„Luarea în considerare a elaborării unor coduri etice
pentru partidele politice sau a instituirii unor pacturi de etică între
partide, pentru a promova standarde înalte de integritate.
Asigurarea faptului că toate deciziile de ridicare a imunităilor sunt
motivate în mod corespunzător și adoptate cu promptitudine și că
nu se permite nicio obstrucionare a justiiei”;
„Dezvoltarea unor instrumente uniforme și eficiente
de prevenire în cadrul autorităilor contractante și al
instituiilor de supraveghere a achiziiilor publice, cu un
accent deosebit pe conflictul de interese la nivel local. Asigurarea
unei monitorizări sistematice și a transparenei executării
contractelor publice de mare anvergură, inclusiv a proiectelor
finanate de UE. Asigurarea stabilităii cadrului juridic privind
conflictele de interese și a normelor în materie de incompatibilitate
aplicabile reprezentanilor aleși și funcionarilor la nivel local.
Dezvoltarea unui sistem mai eficace care să permită detectarea
timpurie, remedierea și sancionarea efectivă a conflictelor de
interese în domeniul achiziiilor publice. Punerea în aplicare
eficientă a unor norme clare privind practicile „ușilor turnante” în
domeniul achiziiilor publice și sensibilizarea cu privire la riscurile
pe care le implică astfel de practici. Stabilirea unor mecanisme
eficace de control care să vizeze alocarea fondurilor
guvernamentale către administraiile locale și întreprinderile de
stat și punerea în aplicare a unor garanii împotriva alocării
discreionare în detrimentul interesului public. Consolidarea
garaniilor anticorupie pentru procesele de achiziii publice în
cadrul întreprinderilor de stat”;
„Punerea în aplicare a unor strategii eficace de
reducere a nivelului plăilor informale în sistemul public de
sănătate, inclusiv prin luarea în considerare a îmbunătăirii
remuneraiei și a condiiilor de lucru pentru personalul medical”.
Reglementarea situaiei finanării partidelor politice.
În considerarea acestor recomandări şi având în vedere
direciile strategice de acţiune ale CSM, inclusiv din perspectiva
obiectivelor MCV, măsurile apreciate ca oportune pentru
următoarea perioadă ar trebui să vizeze:
Meninerea track record-ului pozitiv al activităţii DNA,
ÎCCJ, ANI şi a implicării CSM, în limitele competenţelor sale
legale;

„Cazurile de corupie la nivel înalt arată vulnerabilităile în materie de supraveghere a finanării partidelor și a campaniilor electorale, precum și în materie de prevenire a
fraudei electorale. În raportul său de conformitate din decembrie 2012, GRECO a arătat că 10 din cele 13 recomandări ale sale privind finanarea partidelor nu au fost încă
puse în aplicare integral”
4
Indicele Freedom House's Freedon of the Press 2013 a atribuit României un punctaj ce echivalează cu statutul de „parial libera”;
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Adoptarea măsurilor ce se impun pentru a se obţine
rezultate notabile în combaterea corupţiei mici şi medii, aflate în
competena de instrumentare a parchetelor nespecializate;
Meninerea tuturor garaniilor necesare pentru
protejarea independenţei şi continuarea anchetelor non-partizane
în cazuri de corupţie la nivel înalt, inclusiv cu privire la demnitari
aleşi şi numiţi;
Întărirea prevenţiei şi a mecanismelor de control
privind achiziiile şi contractele publice, creşterea garaniilor în
privinţa alocării fondurilor publice şi implementarea unor strategii
de reducere a corupţiei în sistemul de sănătate;
Actualizarea Strategiei de întărire a integrităţii în
sistemul judiciar;
Implementarea recomandărilor GRECO privind
finanarea partidelor politice.
Revenind asupra informaiilor cu caracter general, detaliate
în prima parte a raportului, se impune menionarea aspectelor care
diferă la nivelul statelor membre, din perspectiva mecanismelor de
prevenire şi control asupra corupţiei , a implementării
reglementărilor legislative în materie, dar şi prezentarea câtorva
consideraii privind dimensiunea politică şi domeniile de risc.
Este incontestabilă importanţa aplicării politicilor de
prevenire (de exemplu, norme de etică, măsuri de sensibilizare,
facilitarea accesului la informaii de interes public), dar sunt notabile
diferenele între statele membre în ceea ce privește mecanismele
şi rezultatele acestora în prevenirea corupiei. În timp ce în unele
state membre eficiena aciunilor de prevenire a contribuit la
consolidarea reputaiei acestora drept ări în care fenomenul
corupiei este minor, în alte state membre politicile de prevenire au
fost puse în aplicare în mod inegal și cu rezultate limitate.
Raportul reine că în multe state membre, controalele
interne privind procedurile desfășurate de autorităile publice (în
special de autorităile locale) sunt ineficiente și necoordonate, iar
normele privind conflictul de interese diferă pe teritoriul UE,
mecanismele pentru verificarea declaraiilor referitoare la
conflictele de interese fiind adeseori insuficiente. Sanciunile
aplicate pentru acte de încălcare a normelor sunt rareori aplicate și
adeseori indulgente.
În materia dreptului penal, reglementările privind
prevenirea şi combaterea corupiei respectă normele instituite de
Consiliul Europei, de ONU și de legislaia UE, dar, cu toate
acestea, decizia-cadru 2003/568/JAI a UE privind combaterea
corupiei în sectorul privat a fost transpusă de statele membre în
legislaia naională în mod inegal.
De asemenea, diferene considerabile vizează şi eficiena
asigurării aplicării legii în ceea ce privește anchetarea cazurilor de
corupie. Rezultate deosebite se pot observa în unele state
membre. În alte state membre, cazurile în care urmărirea penală a
avut succes sunt rare ori au necesitat investigaii îndelungate.

În majoritatea statelor membre nu există date statistice
ample privind infraciunile de corupie, ceea ce complică atât
comparaia, cât și evaluarea. Norme procedurale, inclusiv
normele privind ridicarea imunităii politicienilor, obstrucionează
anchetarea cazurilor de corupie în anumite state membre.
Raportul, analizând fenomenul corupţiei şi felul în care
acesta este abordat şi gestionat în statele membre, pune în
discuie şi dimensiunea sa politică, precum şi identificarea
domeniilor de risc.
Astfel, în ceea ce privește răspunderea politică, se arată
că integritatea în politică rămâne o problemă pentru multe state
membre ale UE, cu atât mai mult cu cât nu există coduri de
conduită pentru partidele politice sau pentru adunările alese la
nivel central sau local ori dacă există acestea sunt adesea
ineficiente.
Referitor la posibilele domenii de risc, raportul reine că în
interiorul statelor membre s-a constatat că, în general, riscurile de
corupie sunt mai mari la nivel regional și local, unde verificările și
controalele interne tind să fie mai slabe decât la nivel central.
Dezvoltarea urbană și construciile, precum și sănătatea sunt
sectoare vulnerabile la corupie în mai multe state membre. Există
anumite deficiene în ceea ce privește supravegherea companiilor
de stat, ceea ce mărește vulnerabilitatea acestora la actele de
corupie, iar în privina fenomenul micii corupii acesta rămâne o
problemă larg răspândită doar în câteva state membre.
Trebuie notat faptul că Raportul dedică un capitol special
problematicii achiziiilor publice, având în vedere importana
acestui domeniu pentru economia UE, dar şi nivelul cheltuielilor
efectuate de entităile publice pentru achiziii de bunuri, servicii și
lucrări care este de aproximativ o cincime din PIB-ul UE în fiecare
an.
În şedinţa din data de 6 februarie a.c., Plenul CSM a luat
act de conţinutul raportului anticorupie al Comisiei Europene, cu
precădere în ceea ce privește România, prilej cu care a salutat
adoptarea şi publicarea de către Comisie a acestui prim raport,
privit ca un mecanism de sintetizare a imaginii obiective, de
ansamblu asupra măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei
în fiecare dintre statele UE, ale cărui constatări obiective bazate pe
analize tehnice sunt completate de percepia subiectivă, dar
deopotrivă elocventă, a cetăenilor şi companiilor din UE,
exprimată în Eurobarometrul dat publicităţii simultan.
Totodată, remarcând complementaritatea acestui raport
faă de raportul privind progresele înregistrate în cadrul MCV, au
fost identificate atât reflectarea pozitivă a eforturilor României în
lupta împotriva corupţiei, cât şi problemele încă pendinte, precum
şi recomandările pentru consolidarea cadrului legal privind
integritatea, combaterea corupţiei şi implementarea eficientă a
măsurilor în acest sens.
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PLANUL DE MĂSURI, DIN PERSPECTIVA
COMPETEN ELOR CONSILIULUI SUPERIOR
AL MAGISTRATURII, PENTRU IMPLEMENTAREA
RECOMANDĂRILOR COMISIEI EUROPENE
DIN RAPORTUL PRIVIND PROGRESELE
ROMÂNIEI ÎN CADRUL MCV,
PUBLICAT LA DATA DE 22 IANUARIE 2014
ALINA BĂRBULESCU
Consilier juridic asimilat judecătorilor şi procurorilor
Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe

În data de 22 ianuarie 2014, Comisia Europeană (CE) a
dat publicităii cel de-al treisprezecelea raport anual, Raportul
către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele
României în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare
(MCV). De această dată, raportul a analizat evoluţiile înregistrate
de România în cadrul MCV, nu doar de la precedentul raport,
publicat la 30 ianuarie 2013, ci şi prin prisma raportului dat
publicităţii la 18 iulie 2012 şi a pus în lumină, printre altele,
importanţa întăririi capacităţii Consiliului Superior al Magistraturii
de a-şi îndeplini menirea constituţională de garant al
independenţei justiţiei.
Luând act de conţinutul raportului, în şedinţa din 23
ianuarie 2014, Plenul CSM a decis elaborarea de către Direcţia
Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe, cu sprijinul
celorlalte compartimente, potrivit atribuţiilor specifice, a unui plan
de măsuri pentru implementarea recentelor recomandări ale
Comisiei Europene (CE).
Astfel, în urma analizei Raportului către Parlamentul
European şi Consiliu şi a Raportului tehnic, la nivelul DAERIP a
fost elaborat un prim proiect al măsurilor de îndeplinit în
următoarea perioadă, vizând atât recomandările exprese, puine
la număr ale raportului din acest an al CE, cât şi recomandările
implicite ale Comisiei.
Proiectul planului de măsuri a fost supus analizei Comisiei
3 a CSM - „Relaţia cu Uniunea Europeană şi organismele
internaţionale”. Astfel, în şedinţa din 29 ianuarie a.c., apreciinduse consistenţa şi relevanţa măsurilor, precum şi a direcţiilor de
acţiune propuse, au fost formulate unele observaţii privind
nuanţarea anumitor obiective şi s-a decis consultarea Inspecţiei
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Judiciare, a Institutului Naţional al Magistraturii, a Şcolii Naţionale
de Grefieri, precum şi a compartimentelor din aparatului propriu al
CSM în vederea definitivării acestui document strategic de
activitate al Consiliului.
Ulterior, prin Hotărârea nr. 462 din 03 aprilie 2014, Plenul
CSM a decis aprobarea Planului de măsuri şi implementarea
acestuia în considerarea competenţelor specifice ale Inspecţiei
Judiciare, ale departamentelor tehnice ale Consiliului, respectiv a
competenţelor instituţiilor aflate în coordonarea CSM.
Trebuie menţionat faptul că principalele obiective
asumate prin prezentul Plan de măsuri au vizat de altfel preocupări
constante ale Consiliului, precum asigurarea independenţei şi a
integrităţii sistemului judiciar, garantarea implementării
dispoziţiilor noilor coduri, echilibrarea volumului de muncă şi a
resurselor umane la instanţe, transparenţa şi eficienţa activităţii
sistemului judiciar de natură a contribui la creşterea predictibilităţii
actului de justiţie, inclusiv prin unificarea practicii judiciare, precum
şi la creşterea încrederii publicului în justiţie.
Planul de măsuri elaborat în 2014 este prezentat în
continuare. Trebuie precizat că măsurile de îndeplinit, din
perspectiva condiţionalităţilor MCV, sunt structurate pe 3 capitole:
Independenţa sistemului judiciar, reforma sistemului judiciar şi
lupta împotriva corupiei, fiecare detaliind recomandarea implicită
sau explicită a Comisiei Europene, măsura sau măsurile propuse
pentru îndeplinirea recomandării cu indicarea termenelor de
realizare şi a resurselor necesare în acest sens.

NR.
CRT.

RECOMANDĂRI
(exprese/implicite)

MĂSURA PROPUSĂ

RESPONSABILI

TERMENE RESURSE

INDEPENDENŢA SISTEMULUI JUDICIAR
1.1.

Independenţa şi integritatea sistemului
judiciar
- Factorii de decizie trebuie să continue
să apere independenţa justiţiei (inclusiv
prin reglementări exprese în Codul de
conduită membrilor Parlamentului în
sensul respectării independenţei
sistemului judiciar, prin asigurarea
condiţiilor necesare Consiliului
Superior al Magistraturi pentru
consolidarea rolului său constituţional;
informarea judicioasă a presei şi a
publicului privind rolul, statutul
sistemului judiciar etc.) (pag. 13 din RP
şi pag. 5 şi 18 din RT)
- Monitorizarea problemelor de
integritate din cadrul sistemului judiciar
pentru a stabili dacă efectul de
descurajare funcţionează (p. 7 RP);

- exercitarea atribuţiilor CSM privind IJ, Plenul permanent
apărarea independenei sistemului
CSM,
judiciar şi a reputaţiei profesionale a BIPRMN,
judecătorilor şi procurorilor; exercitarea
DLDC,
atribuţiilor privind respectarea normelor Comisia 1,
Codului deontologic;
DAERIP
- transmiterea către Parlament a (Legislativ
punctului de vedere al CSM, împotriva şi Executiv)
abrogării art. 276 din Noul Cod penal 5;
- asigurarea transparenţei şi a unei
comunicări judicioase cu mass-media;
- analiza bunelor practici în materie, în
2014
Statele Membre;
- implementarea legislaţiei privind
pensiile magistraţilor condamnaţi
pentru fapte de corupţie;

Consolidarea rolului CSM de garant al - elaborarea unei proceduri clare pentru
independenţei justiţiei
stabilirea criteriilor concrete de
(pag. 3 şi 13 RP, secţiunea 1.1.1 RT)
apreciere cu privire la analiza situaţiilor
- Consolidare prin elaborarea unei de încălcare a independenţei
proceduri clare şi transparente sistemului judiciar sau a independenţei,
privitoare la modul de reacţie al CSM
integrităţii sau reputaţiei profesionale a
- Explorarea modalităţilor de susţinere magistraţilor;
instituţională pentru aplicarea în - a n a l i z a r e a d e c ă t r e C S M a
practică a independenţei sistemului posibilităţilor de a susţine a
judiciar prin sprijinirea diferiţilor magistraţilor supuşi atacurilor.
magistraţi în astfel de situaţii
1.2.

- participarea activă a CSM la discuţiile
Revizuirea Constituţiei
În contextul procesului de revizuire a viitoare privind revizuirea Constituţiei;
Constituţiei, CSM trebuie să aibă ocazia - colectarea bunelor practici din celelalte
să îşi exprime punctul de vedere în toate Statele Membre privind separarea şi
domeniile relevante pentru sistemul echilibrul puterilor în stat, independenţa
judiciar (p. 3 RP); se impune monitorizarea justiţiei.
dispoziţiilor privind separaţia puterilor în
stat, cu precizarea clară a obligaţiei
executivului şi a legislativului de a
respecta independenţa sistemului judiciar
(pag. 13 RP şi pag. 5 RT)
- Acordarea de atenţie acelor modificări
care măresc posibilitatea politicienilor
de a influenţa factorii de decizie din
sistemul judiciar sau de a contesta
independenţa şi autoritatea sistemului
judiciar (p. 3 RT)

Plenul
CSM,
DLDC,
Comisia
DAERIP

2014

5

faţă de propunerea unor deputai de abrogare a acestui articol, care ar constitui un mecanism de apărare a magistrailor împotriva cărora se aduc acuzaii grave (penale şi
disciplinare) pe parcursul instrumentării cauzei, în scopul intimidării lor
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RECOMANDĂRI
(exprese/implicite)

NR.
CRT.

MĂSURA PROPUSĂ

RESPONSABILI

TERMENE RESURSE

REFORMA SISTEMULUI JUDICIAR
- continuarea colaborării inter- Grupul de
2014
Buget MJ
instituionale a factorilor de decizie;
lucru inter- asigurarea necesarului de resurse instituţional,
umane potrivit Memorandumului din Comisia 1, 2014-2015
2012 şi analiza situaţiei resurselor
DLDC,
umane ulterior implementării noilor
DRUO,
Buget
coduri;
INM, SNG
CSM, INM
- propuneri pentru actualizarea ECRIS;
2014-2016 proiecte cu
- continuarea prioritizării programului de
finanţare
formare profesională în materia noilor
externă
coduri;
(Elveţia
- proiecte bilaterale cu parteneri străini;
Fondul
Tematic
„Securitate

2.1.

Noile coduri
(pag. 7-10 RT)
- Monitorizarea oricăror probleme
apărute în practică în implementarea
noilor dispoziţii; încurajarea
judecătorilor şi procurorilor pentru
participarea la cursuri de formare
profesională şi pentru perfecionare
individuală; pregătirea internă, la
nivelul secţiilor penale ale instanţelor şi
la parchete, pentru implementarea
celor două instituţii procesual penale
noi; ocuparea posturilor vacante;
actualizarea ECRIS

2.2.

Volumul optim de lucru
- asigurarea r esurselor umane şi
(pag. 14 RP şi pag. 15 şi 17 RT)
materiale necesare, inclusiv prin
- Accelerarea găsirii unor soluţii la redistribuirea resurselor, rearondarea
problemele generate de volumul de competenţei teritoriale a unor instanţe
lucru; analize privind situaţia /necesarul şi parchete, reorganizarea instanţelor
de resurse umane după intrarea în şi parchetelor;
vigoare a tuturor celor 4 coduri şi privind - creşterea rolului activităţii grefierilor,
capacitatea de absorbţie a sistemului inclusiv prin adoptarea noii legislaţii
judiciar
privind grefierul judiciar;
- continuarea monitorizării procedurilor
temporizate şi identificarea cauzelor;
- identificarea şi soluţionarea problemelor în materia managementului de
caz;
- popularizarea procedurilor alternative;
- asigurarea unui program eficient de
formare profesională;
- elaborarea de modele şi formulare de
acte procedurale în materia noilor
coduri;

2.3.

Unificarea practicii judiciare
(pag. 13 RP şi pag. 10 şi 16 RT)
- Trebuie intensificate progresele privind
unificarea practicii judiciare, prin
măsuri de accelerare a procedurilor
judiciare şi de aplicare a noilor
instrumente juridice, rolul major
avându-l instanţa supremă;
continuarea monitorizării activităţii
instanţelor, prin IJ, în privinţa
procedurilor temporizate şi a
managementului de caz
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- continuarea activităţilor de formare
profesională specializată şi de formare
profesională privind practica neunitară;
- identificarea şi analiza, la nivel
descentralizat şi apoi centralizat, a
situaţiilor de practică neunitară având în
vedere noile coduri;
- monitorizarea nerespectării deciziilor în
interesul legii şi a hotărârilor prealabile
pentru dezlegarea unor chestiuni de
drept (NCPC);
- includerea în Programul de formare
continuă al INM a întâlnirilor preşedinţilor
de secţii din cadrul curţilor de apel în
scopul identificării şi dezbaterii
problemelor de practică neunitară.

Grup de
lucru
(CSM),
DRUO, IJ,
Comisia 1,
Comisia 2,
INM
(MJ)

2014

Buget MJ

Buget
CSM, INM
Proiecte cu
finanţare
externă
(Elveţia
Fondul
Tematic)

DRUO,
permanent
Comisia 2,
INM, IJ

NR.
CRT.

RECOMANDĂRI
(exprese/implicite)

MĂSURA PROPUSĂ

RESPONSABILI

TERMENE RESURSE

- susţinerea în continuare de către CSM
Publicarea hotărârilor
- Asigurarea accesului profesiilor a activitatăţii RoLII;
juridice şi a publicului larg la toate - identificarea bunelor practici în materie
hotărârile judecătoreşti (pag. 6 RP, în Statele Membre.
secţiunea 1.3.2 RT)
- Asigurarea publicării complete şi în
timp util, online, a hotărârilor
judecătoreşti şi actualizarea publicării;
începerea activităţii RoLII şi analiza
bunelor practici în materie, din Statele
Membre (pag. 14 RP şi pag. 12 RT)

RoLII,
DAERIP
(instanţe,
ÎCCJ)

permanent

2.5.

Reorganizarea hărţii judiciare
- echilibrarea situaţiei resurselor umane;
(pag. 14 RP şi pag. 16 RT)
- analiza posibilităilor de continuare a
- Restructurarea sistemului judiciar; reorganizării judiciare
colaborare interinstituţională pentru
echilibrarea resurselor umane prin
reorganizarea hărţii judiciare

DRUO,
Comisia 1
(MJ)

2014

2.6.

- regândirea procedurii de numire în
Numirea în funcţii de conducere
funcţiile de conducere la nivelul MP.
(pag. 4 RP şi pag. 18 RT)
- Procedura de numire în funcţii de
conducere la vârful sistemului judiciar
nu trebuie să fie susceptibilă de
imixtiuni

Comisia 1,
DLDC
(MP)

2014

2.7.

Încrederea în justiţie
- continuarea colaborăririi inter(pag. 14 RP şi pag. 14 şi 20 RT)
instituţionale colaborării în cadrul
- Garantarea unui sistem integrat de Strategiei pentru Dezvoltarea
management la nivelul sistemului sistemului judiciar 2014 2018;
judiciar; realizarea unor studii/sondaje - jurisprudenţă disuasivă şi unitară în
de opinie atât pentru justiţiabili cât şi materie disciplinară;
pentru practicieni; continuarea - realizarea Sondajului de opinie privind
colaborării în cadrul Strategiei de experienţa, atitudinile şi percepţiile
Dezvoltare a sistemului judiciar; privind implementarea reformelor din
asigurarea respectării hotărârilor justiţie în România,în cadrul
judecătoreşti, respectiv a executării Programului Reforma judiciară finanţat
acestora şi a sancţiunilor pecuniare
de Banca Mondială

Secţiile
CSM, IJ,
DAERIP
(MJ)

2014-2018

2.4.

2014

Buget MJ

permanent

2014

LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI
3.1.

IJ,
permanent
Monitorizarea procedurilor în cauzele de - continuarea monitorizării procedurilor
temporizate în cauzele de mare Plenul CSM
mare corupţie
corupţie, dar şi în cauzele de corupţie la
(pag. 14 RP şi pag. 29 RT)
scară mică.

3.2.

Strategia NaţionalăAnticorupie
(pag. 14 RP şi pag. 30 RT)

- implicarea activă a CSM în cadrul
Platformei de cooperare pentru
implementarea SNA.

CSM
Factorii
de decizie
în cadrul
Platformei
de
cooperare
SNA

2015
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NUMIREA PROCURORILOR ÎN FUNCŢIA
DE JUDECĂTOR ŞI A JUDECĂTORILOR
ÎN FUNCŢIA DE PROCUROR ÎN LUMINA
NOILOR DISPOZIŢII REGULAMENTARE
Judecător ELENA PĂUN
Direcţia Resurse Umane şi Organizare - Serviciul resurse umane
pentru instanţele judecătoreşti

Condiţiile şi procedura de numire a judecătorilor în funcţia
de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător sunt
reglementate prin Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor
şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi Hotărârea nr. 193/09.03.2006 pentru aprobarea
Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi
procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi
procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea
judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de
judecător.
Potrivit dispoziţiilor art. 61 alin. 1 din Legea 303/2004, „la
cererea motivată, judecătorii pot fi numiţi în funcţia de procuror, iar
procurorii, în funcţia de judecător, prin decret al Preşedintelui
României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu
respectarea condiţiilor prevăzute de lege.”
Procedura de numire a procurorilor în funcţia de judecător
şi a judecătorilor în funcţia de procuror este reglementată în
amănunt prin Hotărârea nr. 193/09.03.2006 pentru aprobarea
Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi
procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi
procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea
judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de
judecător.
Hotărârea nr. 193/09.03.2006 a fost modificată recent
prin Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
129/30.01.2014, publicată în M.O nr. 90/05.02.2014 şi nr.
828/03.07.2014, publicată M.O. nr. 529/16.07.2014, în ceea ce
priveşte termenul de depunere a cererilor, posturile ce pot fi avute
în vedere cu ocazia soluţionării cererilor şi frecvenţa de discutare a
cererilor.
Astfel, în actuala reglementare, potrivit dispoziţiilor art. 22
alin. 1 şi 2 din Hotărârea nr. 193/09.03.2006 cererile de numire din
funcţia de judecător în funcţia de procuror şi din funcţia de procuror
în funcţia de judecător se soluţionează de două ori pe an. Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii stabileşte, prin hotărâre, lunile
în care se organizează sesiunile de numire a judecătorilor în
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funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător.
Cererea de numire a judecătorilor în funcţia de procuror şi a
procurorilor în funcţia de judecător se formulează în scris şi se
depune la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai târziu în
termen de 5 zile de la data publicării pe pagina de internet a
Consiliului a listei posturilor vacante din luna stabilită potrivit alin.
(1).
Potrivit alin. 5 al aceluiaşi articol, „la soluţionarea cererilor
de numire din funcţia de judecător în funcţia de procuror şi din
funcţia de procuror în funcţia de judecător sunt avute în vedere
posturile din lista prevăzută la alin. (2), în măsura în care acestea
mai sunt vacante.”
Lista posturilor vacante se publică pe pagina de internet a
Consiliului Superior al Magistraturii la începutul fiecărei luni.
Din dispoziţiile legale menţionate rezultă că cererile de
numire din funcţia de procuror în funcţia de judecător şi din funcţia
de judecător în funcţia de procuror nu mai pot fi depuse pe tot
parcursul anului ci doar în lunile în care se discută aceste cereri, în
termen de 5 zile de la publicarea pe pagina de internet a Consiliului
a listei posturilor vacante. Deşi Hotărârea nr. 193/09.03.2006 nu
prevede în mod expres o sancţiune pentru depăşirea termenului
de 5 zile de la publicarea listei posturilor vacante, apreciem că
termenul este unul de decădere, astfel încât depăşirea acestuia
atrage sancţiunea respingerii cererii ca tardiv formulată.
Termenul de 5 zile în care poate fi depusă cererea, fiind
un termen procedural, se calculează conform dispoziţiilor art. 181
alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă, astfel încât nu intră în
calcul nici ziua în care începe să curgă termenul şi nici ziua în care
acesta se împlineşte.
Motivul pentru care s-a prevăzut în mod expres că
posturile publicate pe pagina de internet a Consiliului Superior al
Magistraturii, în luna discutării acestor cereri, pot fi avute în vedere
doar în măsura în care mai sunt vacante la data discutării cererilor
este acela că cererile de transfer şi cererile de valorificare au
prioritate faţă de cererile de numire din funcţia de procuror în
funcţia de judecător, astfel cum a statuat Plenul Consiliului în

şedinţa din data de 10.12.2013. Prin urmare, dacă în luna în care
se discută aceste cereri s-au formulat şi cereri de transfer şi cereri
de valorificare, acestea din urmă sunt luate în discuţie cu prioritate.
Încheind trecerea în revistă a principalelor modificări
aduse recent Regulamentului, putem concluziona că actuala
reglementare oferă predictibilitate procedurii de numire a

judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de
judecător, întrucât prevede necesitatea stabilirii lunilor în care se
discută aceste cereri. La începutul fiecărui an, Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii va stabili lunile în care vor fi analizate
aceste cereri, pentru ca persoanele interesate să cunoască
intervalul de timp în care pot depune astfel de cereri.
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PUNCTUL DE VEDERE AL CONSILIULUI SUPERIOR
AL MAGISTRATURII PRIVIND PUBLICAREA
DECLARAŢIEI PREVĂZUTE DE ART. 5 ALIN. 3
DIN LEGEA NR. 303/2004, REPUBLICATĂ, CU
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
Judecător MONICA MIHAELA STAN,
Direcţia Resurse Umane şi Organizare

Potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, judecătorii,
procurorii, magistraţii-asistenţi şi personalul auxiliar de
specialitate sunt obligaţi să dea, anual, o declaraţie pe propria
răspundere în care să menţioneze dacă soţul, rudele sau afinii
până la gradul al IV-lea inclusiv exercită o funcţie sau desfăşoară o
activitate juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală,
precum şi locul de muncă al acestora. Declaraţiile se înregistrează
şi se depun la dosarul profesional.
Referitor la declaraţia de mai sus, prin Hotărârea nr.
110/23.01.2014, Plenul a revenit asupra soluţiei adoptată în data
de 4 mai 2006 şi a decis că declaraţiile prevăzute de art. 5 alin. (3)
din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, nu pot fi publicate pe paginile de internet ale instanţelor,
parchetelor sau a Consiliului Superior al Magistraturii.
În considerentele hotărârii anterior menţionate s-au
reţinut, în esenţă, următoarele:
Potrivit art. 42 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, datele conţinute în dosarele
profesionale ale judecătorilor şi procurorilor sunt confidenţiale.
Prin excepţie de la acest principiu, aceste date pot fi
dezvăluite terţilor în condiţiile expres şi limitativ instituite de art. 5
din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi de art. 14
alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile
de interese public, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, art. 5 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 prevede că
orice prelucrare a datelor cu caracter personal (operaţiune în care
se regăseşte şi dezvăluirea către terţi), cu anumite excepţii, poate
fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul
în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare, iar alineatul 2
al aceluiaşi articol instituie următoarele excepţii:
„(2) Consimţământul persoanei vizate nu este cerut în
următoarele cazuri:
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a) când prelucrarea este necesară în vederea executării unui
contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în
vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii
unui contract sau antecontract;
b) când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii,
integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte
persoane ameninţate;
c) când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei
obligaţii legale a operatorului;
d) când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la
îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează
exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este
învestit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
e) când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui
interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sunt
dezvăluite datele, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze
interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei
vizate;
f) când prelucrarea priveşte date obţinute din documente
accesibile publicului, conform legii;
g) când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de
cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată
durata prelucrării.”
De asemenea, art. 14 alin. (1) din Legea nr. 544/2001,
cu modificările şi completările ulterioare, prevede că datele
personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public
numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a
unei funcţii publice.
În raport cu aceste prevederi legale, Plenul a reţinut că
identificarea situaţiilor de excepţie instituite de dispoziţiile anterior
evocate presupune o analiză concretă a fiecărei situaţii
particulare, fiind exclusă publicarea, ca regulă, a declaraţiilor
respective pe paginile de internet.
Mai mult, s-a mai reţinut că pentru considerente care ţin
de caracterul de excepţie al situaţiilor de mai sus, ar putea fi

comunicate terţilor doar acele informaţii care se circumscriu, în
concret, cazurilor respective, iar nu toate datele cuprinse în
declaraţia în discuţie.
De altfel, în cazul în care intenţia legiuitorului ar fi fost
aceea a publicării respectivelor declaraţii, ar fi prevăzut în mod
expres acest lucru, aşa cum se întâmplă în cazul declaraţiilor de
avere şi al celor de interese.

Dată fiind hotărârea Plenului la care s-a făcut referire în
cuprinsul prezentului articol, declaraţiile prevăzute de art. 5 alin. 3
din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare nu se mai publică pe site-ul Consiliului Superior al
Magistraturii, iar prin circulare adresate instanţelor şi parchetelor
s-a solicitat acestora adoptarea măsurilor care se impun, în acord
cu hotărârea în cauză.
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ASPECTE DE NOUTATE PRIVIND PENSIILE
DE SERVICIU ALE MAGISTRAŢILOR
ÎN CAZUL CONDAMNĂRII PENTRU ANUMITE
TIPURI DE INFRACŢIUNI
Judecător ANDREEA CIOATĂ,
Direcţia legislaţie, documentare şi contencios

La data de 24 iulie 2014 a fost publicată în Monitorul Oficial
nr. 549 Legea nr. 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, prin care au fost
reglementate unele aspecte privind regimul pensiilor de serviciu în
cazul magistraţilor condamnaţi.
Astfel, în cadrul Titlului III din Legea nr. 303/2004,
dedicat „Drepturilor şi îndatoririlor magistraţilor”, a fost introdus un
nou articol, art. 832, cu următorul cuprins:
2
„Art. 83 - (1) Nu beneficiază de pensia de serviciu
1
prevăzută la art. 82 şi 83 şi de indemnizaţia-prevăzută la art. 81
judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi şi personalul de
specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor care, chiar
ulterior eliberării din funcţie, au fost condamnaţi definitiv ori s-a
dispus amânarea aplicării pedepsei pentru o infracţiune de
corupţie, o infracţiune asimilată infracţiunilor de corupţie sau o
infracţiune în legătură cu acestea, săvârşite înainte de eliberarea
din funcţie. Aceste persoane beneficiază de pensie în sistemul
public, în condiţiile legii.
(2) Punerea în mişcare a acţiunii penale pentru una
dintre infracţiunile prevăzute la alin. (1) atrage, de drept,
suspendarea soluţionării cererii de acordare a pensiei de serviciu
sau, după caz, suspendarea plăţii pensiei de serviciu, dacă
aceasta a fost acordată până la soluţionarea definitivă a cauzei. În
această perioadă, persoana faţă de care s-a pus în mişcare
acţiunea penală beneficiază, în condiţiile legii, de pensie din
sistemul public.
(3) Dacă se dispune clasarea, renunţarea la urmărirea
penală, achitarea, încetarea procesului penal sau renunţarea la
aplicarea pedepsei faţă de judecător, procuror, magistrat-asistent
sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi
procurorilor, acesta este repus în situaţia anterioară şi i se plăteşte
pensia de serviciu de care a fost lipsit ca urmare a punerii în
mişcare a acţiunii penale sau, după caz, diferenţa dintre aceasta şi
pensia din sistemul public încasată după punerea în mişcare a
acţiunii penale.
(4) Hotărârea de condamnare sau prin care s-a dispus
amânarea aplicării pedepsei, rămasă definitivă, se comunică de
către instanţa de executare Consiliului Superior al Magistraturii.
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Consiliul Superior al Magistraturii va informa Casa Naţională de
Pensii Publice cu privire la apariţia uneia dintre situaţiile prevăzute
de prezentul articol care are ca efect acordarea, suspendarea,
încetarea sau reluarea plăţii pensiei de serviciu ori, după caz,
suspendarea sau reluarea procedurii de soluţionare a cererii de
acordare a pensiei de serviciu. Informarea Consiliului Superior al
Magistraturii cuprinde elementele necesare pentru aplicarea
măsurii respective de către casele teritoriale de pensii, inclusiv
datele de identificare a persoanei, temeiul de drept al măsurii,
precum şi data de la care se aplică.”
Noile dispoziţii urmăresc reglementarea clară a
regimului pensiilor de serviciu pentru magistraţii condamnaţi,
având în vedere faptul că legea nu acoperea situaţiile în care
pensionarea intervine anterior hotărârii judecătoreşti de
condamnare a magistratului şi nici efectele procesului penal
asupra procedurii de acordare a pensiei de serviciu.
Necesitatea unor reglementări în acest sens fusese
semnalată de Consiliul Superior al Magistraturii încă din anul
2011. Astfel, în şedinţa din 25 octombrie 2011, analizând
propunerile similare formulate de domnul judecător Nicolae
Horaţius Dumbravă, membru al Consiliului Superior al
Magistraturii, Plenul a apreciat că intervenirea condamnării
definitive pentru infracţiunile de corupţie, săvârşite cu intenţie
anterior eliberării din funcţie, trebuie să conducă la pierderea
pensiei de serviciu, şi a sesizat Ministerul Justiţiei cu propuneri de
modificare şi completare a legislaţiei.
Preocuparea Consiliului Superior al Magistraturii
referitoare la eliminarea pensiilor de serviciu în cazul magistraţilor
condamnaţi pentru fapte de corupţie este justificată prin afectarea,
prin asemenea fapte comise de un reprezentant al puterii
judecătoreşti, a credibilităţii autorităţii judecătoreşti în ansamblul
său.
În contextul menţionat, avizul exprimat de Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 886/2013,
cu privire la proiectul Legii pentru completarea Legii nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, a fost unul favorabil, cu
observaţii.

Şi anterior modificărilor aduse Legii nr. 303/2004 prin
Legea nr. 118/2014, un magistrat eliberat din funcţie ca urmare a
condamnării sale, indiferent pentru ce fel de infracţiune, nu putea
beneficia de pensia de serviciu, căci nu mai avea calitatea de
magistrat impusă de dispoziţiile art. 82 pentru acordarea pensiei
de serviciu.
Aşa cum se reţine, însă, şi în expunerea de motive,
legea nu reglementa situaţiile în care magistraţi în funcţie
comiteau o infracţiune pentru care tragerea la răspundere penală
intervenea ulterior eliberării lor din funcţie, prin pensionare.
Noile dispoziţii consacră în mod expres exceptarea de la
beneficiul pensiei de serviciu a magistraţilor care au fost
condamnaţi definitiv (sau în privinţa cărora s-a dispus amânarea
aplicării pedepsei) pentru infracţiuni de corupţie comise înainte de
eliberarea din funcţie, chiar şi în situaţia în care hotărârea intervine
ulterior eliberării lor din funcţie.
2
Aşadar, dispoziţiile art. 83 alin. (1) sunt incidente în
situaţia în care un magistrat în funcţie săvârşeşte un anumit tip de
infracţiune (respectiv o infracţiune de corupţie, o infracţiune
asimilată infracţiunilor de corupţie sau o infracţiune în legătură cu
acestea), pentru care se pronunţă o soluţie definitivă de
condamnare sau de amânare a aplicării pedepsei, indiferent că
această soluţie intervine anterior sau ulterior eliberării din funcţie.
Aceste dispoziţii îi vizează nu doar pe judecători şi
procurori, ci şi pe magistraţii-asistenţi şi personalul de specialitate
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, deci întreaga sferă a
beneficiarilor pensiei de serviciu prevăzută de Legea nr.
303/2004.
Se cuvine a fi subliniat faptul că persoanele condamnate
sau în privinţa cărora s-a dispus amânarea aplicării pedepsei
pentru infracţiuni de corupţie beneficiază, în continuare, de pensie
în sistemul public, în condiţiile legii.
Pentru a da eficienţă practică acestor dispoziţii, s-a
prevăzut că punerea în mişcare a acţiunii penale pentru o

infracţiune de corupţie atrage, de drept, suspendarea soluţionării
cererii de acordare a pensiei de serviciu sau, după caz,
suspendarea plăţii pensiei de serviciu, dacă aceasta a fost
acordată, până la soluţionarea definitivă a cauzei.
De menţionat că, în toată această perioadă, persoana
faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală beneficiază, în
condiţiile legii, de pensie din sistemul public.
Având în vedere că soluţionarea cererii de acordare a
pensiei de serviciu este de competenţa Casei Naţionale de Pensii
Publice, a fost instituită obligaţia Consiliului Superior al
Magistraturii de a o informa pe aceasta cu privire la apariţia uneia
dintre situaţiile prevăzute de articolul 832 care are ca efect
acordarea, suspendarea, încetarea sau reluarea plăţii pensiei de
serviciu ori, după caz, suspendarea sau reluarea procedurii de
soluţionare a cererii de acordare a pensiei de serviciu.
Această informare trebuie să cuprindă elementele
necesare pentru aplicarea măsurii respective de către casele
teritoriale de pensii, inclusiv datele de identificare a persoanei,
temeiul de drept al măsurii, precum şi data de la care se aplică.
De asemenea, a fost stabilită în sarcina instanţei de
executare a hotărârii de condamnare sau prin care s-a dispus
amânarea aplicării pedepsei de a comunica această hotărâre,
rămasă definitivă, Consiliului Superior al Magistraturii.
Nu în ultimul rând, se constată că au fost prevăzute şi
dispoziţii reparatorii, pentru cazul în care procesul penal nu se
finalizează cu pronunţarea unei soluţii de condamnare a
persoanei în cauză ori de amânare a aplicării pedepsei. Astfel, în
ipotezele în care se dispune clasarea, renunţarea la urmărirea
penală, achitarea, încetarea procesului penal sau renunţarea la
aplicarea pedepsei, persoana respectivă este repusă în situaţia
anterioară şi i se plăteşte pensia de serviciu de care a fost lipsit ca
urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale sau, după caz,
diferenţa dintre aceasta şi pensia din sistemul public încasată
după punerea în mişcare a acţiunii penale.
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EVALUAREA UNITARĂ A JUDECĂTORILOR CARE
AU OCUPAT, ÎN PERIOADA SUPUSĂ EVALUĂRII,
ATÂT O FUNCŢIE DE CONDUCERE,
CÂT ŞI O FUNCŢIE DE EXECUŢIE
Judecător ANDREEAAPOPEI
Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor
Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe

În şedinţa din 23 septembrie 2014, Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii a analizat solicitările unor instane
referitoare la competenţa evaluării activităţii profesionale a unor
judecători care au avut calitatea de membri ai comisiei de evaluare.
S-a reţinut că activitatea desfăşurată de membrii
comisiei de evaluare, inclusiv de membrii supleanţi, va fi evaluată
de comisia de evaluare de la instanţa ierarhic superioară celei la
care funcţionează, chiar dacă aceştia nu-şi păstrează această
calitate pe parcursul întregii perioade de 2 ani.
Una dintre problemele ridicate de instanţe a vizat comisia
competentă să completeze fişa de evaluare pentru activitatea de
conducere a judecătorului care a ocupat şi funcţia de preşedinte
de tribunal în perioada supusă evaluării.
În analiza efectuată, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii a reţinut că prevederile art. 25 alin. (3) din
Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a
judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 676/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, atunci când reglementează competenţa
comisiei de evaluare de la instanţa ierarhic superioară celei la care
funcţionează persoana evaluată, nu distinge între actele ce
urmează a fi efectuate în procedura de evaluare, respectiv procesverbal anual sau fişa de evaluare, ci prevede că activitatea
specifică funcţiei de judecător sau de procuror, desfăşurată de
membrii comisiei de evaluare, inclusiv de membrii supleanţi, chiar
dacă aceştia nu au efectuat niciun act de evaluare, va fi evaluată
de comisia de evaluare de la instanţa ierarhic superioară.
În acest sens sunt şi dispoziţiile art. 30 alin. (1) din acelaşi
regulament, potrivit cărora „Activitatea de evaluare a activităţii
profesionale a judecătorilor şi procurorilor se desfăşoară pe
parcursul întregii perioade de 3 ani”.
Prin urmare, s-a apreciat că în vederea îndeplinirii acestei
prerogative, comisia de evaluare de la instanţa ierarhic superioară
trebuie să completeze fişa de evaluare, atât cu privire la activitatea
de conducere a persoanei evaluate, cât şi cu privire la activitatea
de execuţie, aceasta fiind necesară pentru întocmirea raportului
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final de evaluare a activităţii profesionale a judecătorului.
În acest sens, art. 35 alin. (3) din Regulamentul privind
evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor
prevede că prin raportul de evaluare se acordă un singur calificativ
în situaţia în care judecătorul este evaluat atât pentru funcţia de
execuţie, cât şi pentru funcţia de conducere, acest calificativ fiind
acordat în funcţie de media aritmetică a notelor obţinute de
judecătorul evaluat la fiecare criteriu de evaluare, inclusiv la
indicatorii specifici funcţiilor de conducere şi trebuie să corespundă
datelor, constatărilor şi observaţiilor comisiei de evaluare.
3
De asemenea, în conformitate cu art. 18 din regulamentul
menţionat, „În situaţia în care judecătorul este evaluat atât pentru
funcţia de execuţie, cât şi pentru funcţia de conducere, prin
raportul de evaluare va fi acordată câte o singură notă la indicatorii
‹integritate›› şi ‹‹obligaţia formării profesionale continue››”, iar
1
potrivit art. 24 , „În situaţia în care procurorul este evaluat atât
pentru funcţia de execuţie, cât şi pentru funcţia de conducere, prin
raportul de evaluare va fi acordată câte o singură notă la indicatorii
‹integritate›› şi ‹‹obligaţia formării profesionale continue››”.
Astfel, s-a reţinut că atât evaluarea, cât şi aprecierea
trebuie să se facă de aceeaşi comisie de evaluare, prin raportare
la acelaşi cadru de referinţă, care cuprinde: criteriile de evaluare
prevăzute de lege, activităţile profesionale şi indicatorii de
performanţă în activităţile profesionale, precum şi
calificativele/standardele după care un magistrat este apreciat ca
fiind competent (sau incompetent) pentru îndeplinirea activităţilor
de bază şi specifice ale postului.
Prin urmare, s-a apreciat că, în vederea unei evaluări
unitare a activităţii profesionale, activitatea desfăşurată de
membrii comisiei de evaluare, inclusiv de membrii supleanţi,
urmează a fi evaluată, pentru întreaga perioadă, de comisia de
evaluare de la instanţa ierarhic superioară celei în care
funcţionează judecătorul evaluat, indiferent de faptul că aceştia au
avut calitatea de membri ai comisiei de evaluare pe întreaga
perioadă supusă evaluării sau numai pe o parte din această
perioadă.

Un alt aspect analizat a privit comisia de evaluare
competentă să întocmească raportul final de evaluare în ceea ce
priveşte activitatea profesională a judecătorilor care, în perioada
supusă evaluării, au făcut parte din comisia de evaluare de la
nivelul instanţei respective.
S-a reţinut că este competentă să întocmească raportul
final de evaluare comisia de evaluare de la nivelul instanţei ierarhic
superioare, pentru aceleaşi considerente expuse anterior.
De altfel, raportul de evaluare, potrivit art. 35 alin. (2) din
Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a
judecătorilor şi procurorilor, cuprinde descrierea activităţilor
desfăşurate de comisia de evaluare, fişa de evaluare, conform
modelului corespunzător, precum şi eventualele recomandări
făcute judecătorului sau procurorului evaluat.
Or, analizând modelul orientativ al raportului de evaluare
aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.

839/2010, rezultă că acesta este practic o concluzie a activităţilor
de evaluare, care se regăsesc în procesele-verbale anuale şi în
fişa de evaluare. Art. 35 alin. (2) din Regulamentul privind
evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor
prevede că prin raportul de evaluare se acordă un singur
calificativ, acesta fiind acordat în funcţie de media aritmetică a
notelor obţinute de judecătorul evaluat la fiecare criteriu de
evaluare, inclusiv la indicatorii specifici funcţiilor de conducere şi
trebuie să corespundă datelor, constatărilor şi observaţiilor
comisiei de evaluare.
Pe aceste premise, dată fiind necesitatea asigurării unei
evaluări unitare a activităţii profesionale, s-a apreciat că se impune
ca raportul final de evaluare să fie întocmit de comisia de evaluare
de la nivelul instanţei ierarhic superioare celei la care funcţionează
judecătorul evaluat.
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INTERPRETAREA NOŢIUNII DE „SECRET AL
DELIBERĂRII” ÎN CAZUL UNUI PROCES PENAL
ÎN CARE SUNT AUDIAŢI JUDECĂTORII
CARE AU SOLUŢIONAT O CAUZĂ
Judecător IULIANA CORCOVEANU
Direcţia legislaie, documentare şi contencios

Conform art. 30 alin. (1) şi (3) din Legea nr.
317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările ulterioare, Consiliul Superior al Magistraturii are
dreptul şi obligaţia de a apăra judecătorii şi procurorii împotriva
oricărui act care le-ar putea afecta independenţa sau
imparţialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea. De
asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii asigură respectarea
legilor şi a criteriilor de competenţă şi etică profesională în
desfăşurarea carierei profesionale a judecătorilor şi procurorilor.
În temeiul art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii adoptă Codul deontologic al
judecătorilor şi procurorilor şi are, totodată, atributul de a asigura
interpretarea unitară a acestuia de către instanţele naţionale.
În exercitarea acestor atribuţii, prin Hotărârea nr.
846 bis din 3 iulie 2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
a stabilit următoarele:
1. Judecătorii care, în exerciţiul funcţiunii, comit
fapte care ar putea avea caracterul unor infracţiuni în orice
circumstanţe (de exemplu, acceptă mită) nu pot beneficia de
imunitate faţă de procesul penal ordinar.
2. Obligaţia judecătorului de păstrare a secretului
deliberării în legătură cu fapta cu privire la care este cercetat
penal încetează în momentul în care, în condiţiile art. 307 din
Codul de procedură penală, i se aduc la cunoştinţă, înainte de
prima sa audiere, calitatea de suspect, fapta pentru care este
suspectat, încadrarea juridică a acesteia, drepturile
procesuale prevăzute la art. 83 din acelaşi cod, încheindu-se
despre toate acestea un proces verbal.
3.Judecătorul poate fi audiat ca martor într-un proces
al cărui obiect este săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu
procesul deliberării.
4. Judecătorul faţă de care s-a început urmărirea
penală pentru săvârşirea unei fapte de corupţie ar trebui să se
abţină de la soluţionarea pricinilor cu această natură până la
clarificarea situaţiei sale, întrucât se încalcă aparenţa de
1

imparţialitate şi obiectivitate de care orice judecător este
răspunzător.
5.Principiile independenţei, imparţialităţii şi
integrităţii judecătorului consacră în primul rând obligaţii,
astfel că nu pot fi invocate drept justificări pentru disimularea
unei conduite care este ea însăşi o ameninţare a
independenţei şi imparţialităţii justiţiei şi a procesului
echitabil, cum este cazul corupţiei.
6.Judecătorul poate fi audiat cu privire la fapte care
vizează orice interferenţă exterioară procesului cognitiv al
deliberării,care pot avea caracter ilicit, dar nu şi cu privire la
procesul cognitiv propriu-zis al deliberării.
În analiza realizată pentru a decide în sensul menţionat,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avut în vedere
următoarele aspecte:

A. Independenţa judecătorului - principiu
fundamental.
1.Conţinut.
Independenţa justiţiei este premisa statului de drept şi o
garanţie fundamentală a procesului echitabil, principiul
independenţei justiţiei fiind consacrat prin art. 124 din Constituţia
României şi art. 2 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor.
Independenţa justiţiei nu este un privilegiu sau prerogativă
1
personală a judecătorului , ci este o responsabilitate impusă
fiecărui judecător, care îi permite să soluţioneze o cauză în mod
onest şi imparţial, în baza legii şi a probelor, fără presiuni sau
influenţe externe şi fără frică de vreo imixtiune. Esenţa principiului
independenţei justiţiei este libertatea deplină a judecătorului de a
judeca şi soluţiona cauzele deduse instanţei.
Recomandarea nr. R (2010) 12 a Comitetului de Miniştri
către statele membre privind independenţa, eficienţa şi rolul
judecătorilor, care înlocuieşte Recomandarea (94) 12,

„Comentariu supra Principiilor de la Bangalore privind conduita judiciară”, Konrad Adenauer Stiftung, Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est, editura C.H.Beck, 2010.
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accentuează ideea că independenţa judecătorilor nu este o
prerogativă sau un privilegiu în propriul lor interes, ci în interesul
statului de drept şi al celor care caută şi doresc înfăptuirea justiţiei.
Aceeaşi Recomandare consacră ideea fundamentală
conform căreia judecătorul, în exercitarea atribuţiilor sale, este
deţinătorul unei funcţii de stat. Judecătorul este astfel în slujba
legii şi este răspunzător numai în faţa acesteia.
O componentă specifică a principiului independenţei
judecătorului este aceea că, în exercitarea atribuţiilor sale
judiciare, judecătorul trebuie să fie independent faţă de colegii săi
magistraţi în legătură cu deciziile pe care el este obligat să le ia.
Judecătorul nu este obligat să raporteze motivele cauzelor, iar
obligaţia de a răspunde în faţa oricui este contrară independenţei
justiţiei.
Cu excepţia motivărilor hotărârilor judecătoreşti sau a altor
proceduri prevăzute de lege, judecătorul nu este obligat să îşi
justifice soluţia, nici chiar faţă de alţi membri ai sistemului
judecătoresc. Dacă însă, modul în care a fost luată o hotărâre
judecătorească creează premisele unei acţiuni disciplinare
sau penale, atunci judecătorul va fi obligat să răspundă unei
2
acuzaţii sau unei anchete desfăşurate după toate rigorile legii.

2.Limite.
Corolarul puterilor şi încrederii conferite de societate
judecătorilor este că trebuie să existe anumite mijloace de a trage
judecătorii la răspundere şi chiar de a-i înlătura din funcţie în cazuri
de comportament necorespunzător atât de grav încât să justifice o
asemenea măsură. Nevoia de precauţie în recunoaşterea acestor
răspunderi provine din nevoia de a păstra independenţa şi
libertatea judecătorului de presiuni necuvenite.
Dacă însuşi judecătorul încalcă legea, el poate prejudicia
reputaţia funcţiei sale, poate încuraja nerespectarea legii şi poate
afecta încrederea publicului în integritatea puterii judecătoreşti
însăşi.
B. Imparţialitatea judecătorului. Principiu
fundamental.
Principiul independenţei judecătorului creează premisele
unui alt principiu - imparţialitatea judecătorului.
Imparţialitatea este un atribut fundamental al justiţiei şi se
defineşte prin lipsa prejudecăţilor judecătorului şi a părtinirii
vreunui participant la judecată, precum şi prin garanţiile oferite de
judecător pentru a exclude orice îndoială în această privinţă. Ca
expresie a acestui principiu, judecătorul îşi va exercita atribuţiile
fără favoruri, subiectivism şi prejudecăţi.
Între obligaţiile pe care acest principiu le stabileşte în
sarcina judecătorului se regăseşte şi aceea de evitare a
conflictelor de interese.
Un conflict de interese apare atunci când interesul
personal al judecătorului (sau al celor apropiaţi lui) intră în conflict
3
cu obligaţia judecătorului de a judeca imparţial . Judecătorul aflat

într-o situaţie de conflict de interese este dator să se abţină,
întrucât nimeni nu poate fi judecător în propria sa cauză (nemo in
rem suam auctor esse potest).
Dat fiind că imparţialitatea justiţiei reflectă imparţialitatea
judecătorului, atât cea interioară, cât şi cea percepută de un
observator străin, se poate afirma că în noţiunea de conflict de
interese - în sens larg, care depăşeşte sfera infracţiunii prevăzute
de art. 301 din codul penal - sunt incluse atât conflictele reale
dintre interesul personal al judecătorului şi obligaţia de a judeca
imparţial, cât şi împrejurările exterioare în care un observator
rezonabil ar percepe sau ar putea să perceapă un astfel de
conflict.
Dacă un judecător este cercetat în cauze de corupţie,
atunci aparenţa de imparţialitate în soluţionarea de către
acesta a altor cauze de corupţie este vătămată, întrucât un
observator rezonabil ar resimţi suspiciunea de imparţialitate
în judecata realizată de acel judecător. Prin urmare, chiar
dacă în plan subiectiv judecătorul în discuţie nu ar acţiona cu
părtinire şi nu ar avea prejudecăţi, percepţia publică nu ar mai
fi aceeaşi ca în situaţia în care nu ar exista nicio umbră de
îndoială cu privire la probitatea sa profesională, şi aceasta
deoarece ambele condiţii ale imparţialităţii (percepţia
subiectivă şi cea obiectivă) trebuie îndeplinite cumulativ şi
simultan.
Acest raţionament impune concluzia că judecătorul
cercetat pentru săvârşirea unei fapte de corupţie nu ar mai
trebui să soluţioneze pricini cu această natură până la
clarificarea situaţiei sale, întrucât se încalcă aparenţa de
imparţialitate şi obiectivitate de care orice judecător este
răspunzător.

C. Combaterea corupţiei în sistemul judiciar.
Noţiunea de corupţie cuprinde şi influenţarea procesului
judiciar sub aspectul imparţialităţii sale, dacă aceasta presupune
realizarea unui folos material pentru autorul actului sau pentru
persoane apropiate acestuia. Procedurile în căile de atac pot şi ele
să favorizeze corupţia judiciară, sub aparenţa unor modalităţi de
îndreptare a unor hotărâri greşite.
Luând în discuţie îndatoririle şi responsabilităţile
4
judecătorilor , CCJE consideră că:
i) nu poate fi antrenată răspunderea civilă sau disciplinară
a unui judecător pentru modul de interpretare a legii, aprecierea
faptelor sau evaluarea probelor, cu excepţia cazurilor de reacredinţă şi gravă neglijenţă.
ii) numai statul, în cazul în care a plătit o compensaţie,
poate să încerce să stabilească răspunderea civilă a unui
judecător, prin acţiune în justiţie.
iii) nu poate fi antrenată răspunderea penală a unui
judecător pentru modul în care interpretează legea, apreciază
faptele sau evaluează probele, cu excepţia cazurilor de reacredinţă.

2

Idem.
Idem.
Recomandarea nr. R (2010) 12 a Comitetului de Miniştri a Comitetului Miniştrilor către statele membre cu privire la independenţa, eficienţa şi responsabilităţile
judecătorilor

3
4
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iv) procedurile disciplinare pot fi demarate în cazul în care
judecătorii nu reuşesc să îşi îndeplinească obligaţiile într-o
manieră eficientă şi adecvată. Aceste proceduri ar trebui să fie
efectuate de către o autoritate independentă sau o instanţă
judecătorească, cu toate garanţiile unui proces echitabil şi care să
îi asigure judecătorului dreptul de a contesta decizia şi sancţiunea.
Sancţiunile disciplinare trebuie să fie proporţionale cu abaterea
comisă.
v) judecătorii nu trebuie să fie responsabili personal în
cazul în care decizia lor este infirmată sau modificată într-o cale de
atac.
vi) atunci când nu exercită funcţii judiciare, judecătorii sunt
responsabili civil, penal sau administrativ potrivit dreptului comun.
În ceea ce priveşte etica judecătorilor, aceeaşi
Recomandare prevede că judecătorii trebuie să se ghideze în
activitatea lor după principii etice de conduită profesională. Aceste
principii includ nu numai îndatoriri care pot fi sancţionate prin
măsuri disciplinare, ci şi îndrumări date judecătorilor cu privire la
modul lor de a se comporta. Se recomandă ca aceste principii să
fie enunţate în codurile de etică, astfel încât să fie menţinută
încrederea publicului în judecători şi în puterea judecătorească.
Între mecanismele de combatere a corupţiei în sistemul
judiciar, ceea ce interesează în lucrarea de faţă sunt imunitatea
judecătorului, procedurile disciplinare şi de anchetă penală.
Pornind de la faptul că independenţa, imparţialitatea,
integritatea judecătorului sunt în primul rând obligaţii, care
derivă din specificul activităţii sale, se poate concluziona că
acestea nu pot fi invocate drept justificări pentru disimularea
unei conduite reprobabile.
Imunitatea, ca drept al unei persoane de a nu se supune
jurisdicţiei unui stat sau de a nu fi supus anumitor proceduri penale
decât după parcurgerea anumitor etape de obţinere a acordului
sau avizului unui organ din care, de regulă, face parte persoana
sesizată, cunoaşte diverse modalităţi de reglementare, mergând
de la imunitatea totală de jurisdicţie, în cauzele penale şi în cele
civile, atât în ceea ce priveşte calitatea de persoană cercetată sau
chemată în judecată, cât şi în ceea ce priveşte citarea sau
audierea ca martor, şi până la sfera cea mai restrânsă, care
vizează doar avizarea unor măsuri preventive restrictive de
libertate sau a percheziţiei.
În ceea ce priveşte răspunderea penală pentru săvârşirea
unor fapte de corupţie (ca, de altfel, pentru orice altă infracţiune),
magistraţii nu beneficiază decât de garanţiile prevăzute de art. 95
din Legea nr. 303/2004 referitoare la încuviinţarea de către
Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la percheziţie, reţinere,
5
arest la domiciliu sau arestare preventivă .
Corupţia judiciară este ea însăşi o ameninţare a
independenţei şi imparţialităţii justiţiei şi a procesului echitabil.
Pentru aceasta, organele de anchetă penală trebuie să
cerceteze plângerile împotriva judecătorilor şi să îşi motiveze
5

măsurile, iar transpunerea în fapt a acestui deziderat nu poate
fi blocată prin invocarea independenţei judecătorului
împotriva legii însăşi.
Judecătorii care, în exerciţiul funcţiunii, comit fapte
care ar putea avea caracterul unor infracţiuni în orice
circumstanţe (de exemplu, acceptă mită) nu pot beneficia de
imunitate faţă de procesul penal ordinar, nefiind cerută nicio
condiţie specială pentru începerea urmăririi penale, punerea
în mişcare a acţiunii penale sau trimiterea în judecată a unui
6
judecător.
Administrarea întregului probatoriu necesar unei cercetări
penale este întotdeauna în favoarea aflării adevărului, ca scop al
cercetării penale şi poate fi inclusiv în favoarea judecătorului
cercetat, care astfel îşi poate dovedi nevinovăţia.

D. Obligaţia de păstrare a secretului deliberării în
cazul în care judecătorul este cercetat penal.
Secretul deliberării este un principiu potrivit căruia
membrii completului de judecată chibzuiesc asupra tuturor
împrejurărilor de fapt şi de drept ale cauzei, fără participarea altor
persoane. În acelaşi timp, este şi o obligaţie a judecătorilor.
Deliberarea are loc în camera de consiliu, încăpere în care
este interzis accesul părţilor sau a altor persoane. Potrivit legii,
deliberarea se efectuează fără prezenţa altor participanţi în afara
membrilor completului în faţa căruia a avut loc dezbaterea.
Deliberarea în secret asigură obiectivitatea membrilor
completului de judecată şi pronunţarea unor hotărâri temeinice şi
legale; dacă se ordonă unele măsuri pe parcursul judecăţii sau în
cauzele simple judecătorii pot chibzui chiar în sala de judecată; se
va asigura însă, şi în acest caz secretul deliberării.
Codul de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 135
din 1 iulie 2010, cu modificările ulterioare consacră trei articole
procesului deliberării. Dacă prin art. 392 stabileşte că la deliberare
iau parte numai membrii completului în faţa căruia a avut loc
dezbaterea, iar completul de judecată deliberează în secret, în
articolul următor defineşte sfera obiectului deliberării.
Astfel, potrivit art. 393 din Codul de procedură penală,
completul de judecată deliberează mai întâi asupra chestiunilor de
fapt şi apoi asupra chestiunilor de drept. De asemenea,
deliberarea poartă asupra existenţei faptei şi vinovăţiei
inculpatului, asupra stabilirii pedepsei, asupra stabilirii măsurii
educative ori măsurii de siguranţă, dacă este cazul să fie luată,
precum şi asupra deducerii duratei măsurilor preventive privative
de libertate şi a internării medicale.
În sfârşit, completul de judecată deliberează şi asupra
reparării pagubei produse prin infracţiune, asupra măsurilor
preventive şi asigurătorii, a mijloacelor materiale de probă, a
cheltuielilor judiciare, precum şi asupra oricărei alte probleme
privind justa soluţionare a cauzei.

Art. 95 - (1) Judecătorii, procurorii şi magistraţii-asistenţi pot fi percheziţionaţi, reţinuţi, arestaţi la domiciliu sau arestaţi preventiv numai cu încuviinţarea secţiilor Consiliului
Superior al Magistraturii.
(2) În caz de infracţiune flagrantă, judecătorii, procurorii şi magistraţii-asistenţi pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii fiind informat
de îndată de organul care a dispus reţinerea sau percheziţia.
6
„Corupţia şi anticorupţia în sistemul juridic”, Konrad Adenauer Stiftung, Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est, editura C.H.Beck, 2010
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Considerăm că, în afara conţinutului şi condiţiilor în care
procesul deliberării este definit de Codul de procedură penală, nu
poate fi realizată nicio altă interpretare, fiind suficientă
coroborarea celor doua articole indicate pentru a concluziona că
secretul deliberării priveşte modalitatea în care judecătorul
sau judecătorii hotărăsc asupra chestiunilor enumerate în
art. 393 din Codul de procedură penală pentru a lua o
hotărâre.
De altfel, conform art. 394 din acelaşi cod, hotărârea
trebuie să fie rezultatul acordului membrilor completului de
judecată asupra soluţiilor date chestiunilor supuse deliberării, iar
când unanimitatea nu poate fi întrunită, hotărârea se ia cu
majoritate. Se observă că însuşi codul acordă posibilitatea
exprimării unei opinii separate, a cărei motivare este, însă,
obligatorie.
Felul în care judecătorii hotărăsc asupra soluţiei,
cumpănind argumentele de fapt şi pe cele de drept, înşiruirea
raţionamentelor şi a argumentelor logice este ceea ce
defineşte complexul proces cognitiv al deliberării. Deliberarea
nu poate purta decât asupra faptei, persoanei, legăturii de
cauzalitate dintre acestea şi a celorlalte aspecte enunţate de art.
393 din Codul de procedură penală.
Interferenţele care constau în intervenţiile altor
persoane (sau chiar ale unuia din judecătorii cauzei) se
grefează pe procesul deliberării, distorsionându-l. Aceste
intervenţii pot avea caracter ilicit, iar verificarea acestui
caracter ilicit şi încadrarea lui în domeniul răspunderii
disciplinare sau penale, or - dimpotrivă - excluderea lor din
oricare din aceste domenii nu poate fi realizată decât în urma
unor acte de cercetare.
Argumentele expuse conduc la concluzia că un judecător
suspect7 de săvârşirea unei fapte penale (de corupţie sau nu) în
legătură cu momentul deliberării nu poate bloca cercetările
desfăşurate cu privire la împrejurările săvârşirii acesteia invocând
beneficiul independenţei sale ca judecător.
Obligaţia judecătorului de păstrare a secretului
deliberării în legătură cu fapta cu privire la care este cercetat
penal încetează în momentul în care, în condiţiile art. 307 din
Codul de procedură penală, i se aduc la cunoştinţă, înainte de
prima sa audiere, calitatea de suspect, fapta pentru care este
suspectat, încadrarea juridică a acesteia, drepturile
procesuale prevăzute la art. 83 din acelaşi cod, încheindu-se
despre toate acestea un proces - verbal.
În corelaţie cu aspectele anterior prezentate, dacă în
timpul deliberării se petrec fapte penale, cum ar fi predarea unor
sume de bani în scopul pronunţării unei anumite soluţii sau
exprimarea făţişă a intenţiei de favorizare a unei părţi de către un
membru al completului în scopul unui interes personal, aceste
discuţii, care nu au nicio legătură cu deliberarea, dar din care
rezultă clar că se urmăreşte un scop infracţional, nu trebuie
protejate prin lege, cu atât mai mult cu cât ele nu vizează procesul
propriu-zis al deliberării, ci se suprapun peste acesta, deliberarea
fiind practic absorbită de fapta penală.
Scopul verificărilor pe care organele de anchetă
7

penală le fac în contextul anterior expus nu este de a reforma
hotărârea pronunţată. Verificarea legalităţii şi temeiniciei hotărârii
pronunţate sub aceste auspicii rămâne atributul instanţelor de
control, nefiind încălcate prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr.
304/2004 privind organizarea judiciară, conform cărora „hotărârile
judecătoreşti pot fi desfiinţate sau modificate numai în căile de atac
prevăzute de lege şi exercitate conform dispoziţiilor legale.”

E. Calitatea de martor a judecătorului
Dacă judecătorul este martor într-un proces al cărui obiect
este săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu procesul deliberării,
obligaţia sa de păstrare a secretului deliberării încetează în
momentul depunerii jurământului, judecătorul fiind - în primul rând
- el în slujba justiţiei.
Art. 116 din noul Cod de procedură penală stabileşte
obiectul şi limitele declaraţiei martorului. Astfel, martorul poate fi
audiat cu privire la faptele sau împrejurările de fapt care constituie
obiectul probaţiunii, iar extinderea audierii este permisă pentru
verificarea credibilităţii sale.
Acelaşi articol, prin alin. (3) stabileşte regula conform
căreia nu pot face obiectul declaraţiei martorului acele fapte sau
împrejurări al căror secret sau confidenţialitate pot fi opuse prin
lege organelor judiciare.
Excepţia de la regula anterior reprodusă se găseşte în
alineatul următor şi permite derogarea de la obligaţia de păstrare a
secretului profesional (sau al deliberării, pentru judecător, secretul
deliberării fiind parte a secretului profesional), dacă autoritatea
competentă sau persoana îndreptăţită îşi exprimă acordul în acest
sens sau atunci când există o altă cauză legală de înlăturare a
obligaţiei de păstrare a secretului sau confidenţialităţii.
În ceea ce îl priveşte pe judecător, nu există o „autoritate
competentă” în sensul alin. (4) al art. 116 din Codul de procedură
penală, care să autorizeze declaraţiile de martor date de judecător în
legătură cu fapte de care a luat cunoştinţă în exerciţiul funcţiei sale.
De asemenea, prevederea referitoare la „persoana
îndreptăţită” din teza a doua a alineatului (4) nu are aplicabilitate în
privinţa judecătorului.
Prin urmare, procedura penală nu prevede pentru
judecător posibilitatea de a „fi dezlegat” de obligaţia de păstrare a
secretului deliberării.
În condiţiile administrării probatoriului pentru cercetarea
săvârşirii unei infracţiuni de corupţie - judecătorul poate să treacă
peste obligaţia de confidenţialitate prevăzută de lege.
În cadrul audierii sale, judecătorul poate să depună
mărturie cu privire la fapte care vizează nu procesul cognitiv
propriu-zis al deliberării, ci interferenţele exterioare în acest
proces, care pot avea caracter ilicit.
Reamintim, deci, că prin procesul cognitiv al
deliberării, coroborând textele art. 392-394 din Codul de
procedură penală, se înţelege felul în care judecătorii
hotărăsc asupra soluţiei, cumpănind argumentele de fapt şi
pe cele de drept şi care determină înşiruirea raţionamentelor
şi a argumentelor logice.

* C. Voicu,A.S. Uzlău, R. Moroşanu, Cristinel Ghigheci Noul Cod penal - Ghid de aplicare pentru practicieni, p. 280 - 281, Ed. Hamangiu, 2014.

43

CARIERA MAGISTRATULUI

CARACTERUL SUSPENSIV OPE LEGIS
AL CONTESTAŢIEI FORMULATE ÎMPOTRIVA
HOTĂRÂRILOR PLENULUI CONSILIULUI SUPERIOR
AL MAGISTRATURII
Judecător ANAMARIA LAURA DINESCU,
Direcţia legislaţie, documentare şi contencios

Potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, hotărârile Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii privind cariera şi drepturile
judecătorilor şi procurorilor pot fi atacate cu contestaţie, de orice
persoană interesată, în termen de 15 zile de la comunicare sau de
la publicare, la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Contestaţia suspendă executarea hotărârii
Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit dispoziţiilor art. 29
alin. (8) din aceeași lege.
Această soluţie legislativă reprezintă o excepţie de la
regula consacrată de
dreptul comun în materia
contenciosului administrativ (art. 14 şi 15 din Legea nr.
554/2004, cu modificările ulterioare).
Astfel, actul administrativ se bucură de prezumţia de
legalitate care, la rândul său, se bazează pe prezumţia de
autenticitate (actul emană de la cine se afirmă că emană) şi de
veridicitate (actul exprimă ceea ce în mod real a decis autoritatea
emitentă). De aici, rezultă principiul executării din oficiu, actul
administrativ unilateral fiind el însuşi titlu executoriu.
S-a apreciat că a nu executa actele administrative, care
sunt emise în baza legii, echivalează cu a nu executa legea, ceea
ce este de neconceput într-o ordine juridică, într-un stat de drept
şi o democraţie constituţională.
Tocmai de aceea suspendarea actelor administrative,
ca operaţiune juridică de întrerupere vremelnică a efectelor
acestora, apare ca o situaţie de excepţie, care poate interveni
de drept, când legea o prevede astfel, sau pe cale
judecătorească, dar în limitele şi condiţiile reglementate de lege.
În materia contenciosului administrativ, regula este că
suspendarea executării actului administrativ se poate dispune de
către instanţă, la cerere, în temeiul dispoziţiilor art. 14 şi 15 din
Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Suspendarea executării actelor administrative constituie
un instrument procedural pus la dispoziţia autorităţii emitente sau
a instanţei de judecată în vederea respectării principiului legalităţii:
atâta timp cât autoritatea publică sau judecătorul se află într-un
proces de evaluare, din punct de vedere legal, a actului

44

administrativ contestat, poate fi echitabil ca acesta din urmă să nuşi producă efectele asupra celor vizaţi.
Această suspendare se circumscrie noţiunii de protecţie
provizorie a drepturilor şi intereselor particularilor până la
momentul la care instanţa competentă va cenzura legalitatea
actului, consacrată prin mai multe instrumente juridice
internaţionale atât în sistemul Consiliului Europei, cât şi în ordinea
juridică a Uniunii Europene.
Este reliefată astfel, şi din perspectivă europeană,
recomandarea de a se analiza elemente concrete de instanţa de
judecată, anterior dispunerii măsurii suspendării, iar nu o
procedură care să determine suspendarea ope legis.
Din acest punct de vedere, dispoziţiile referitoare la
suspendare din legea română (Legea contenciosului administrativ
nr. 554/2004) răspund recomandărilor europene, pentru că prevăd
atributul instanţei de contencios administrativ de a ordona măsuri
provizorii de protecţie a drepturilor şi intereselor particularilor,
atunci când acestea sunt supuse unui risc iminent de vătămare,
pentru a se evita exercitarea abuzivă a prerogativelor de care
dispun autorităţile publice.
Pe de altă parte, pentru a admite o cerere de suspendare a
executării unui act administrativ, care este, ca regulă, executoriu
din oficiu, instanţa trebuie să constate şi să motiveze îndeplinirea
cumulativă a condiţiilor impuse de legea contenciosului
administrativ, suspendarea fiind o măsură excepţională, care nu
poate fi justificată altfel.
Cazul bine justificat şi iminenţa unei pagube sunt analizate
în funcţie de circumstanţele concrete ale fiecărei cauze, fiind
lăsate la aprecierea judecătorului, care efectuează o analiză
sumară a aparenţei dreptului, pe baza împrejurărilor de fapt şi de
drept prezentate de partea interesată; acestea trebuie să ofere
indicii suficiente de răsturnare a prezumţiei de legalitate şi să facă
verosimilă iminenţa producerii unei pagube, în cazul particular
supus evaluării.
Prin excepţie, unele legi pot prevedea efectul
suspensiv de executare al acţiunii în contencios
administrativ, însă o astfel de soluţie nu este îmbrăţişată ca un
principiu de drept administrativ în sistemul nostru de drept.

Prin urmare, suspendarea poate fi dispusă printr-un act
juridic, dar poate fi şi opera legiuitorului, aşa cum este situaţia
reglementată de art. 29 alin. (8) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii.
Astfel, modul de reglementare a dispoziţiilor art 29 alin. (8)
din Legea nr. 317/2004, transpus şi la nivelul legislaţiei secundare
(art. 20 din Regulamentul Consiliului Superior al Magistraturii)
denotă că în cazul contestaţiei împotriva hotărârilor Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la cariera şi
drepturile judecătorilor şi procurorilor, suspendarea
executării acestor hotărâri intervine de drept, prin simpla
formulare a contestaţiei împotriva unei hotărâri care se
circumscrie cerinţelor enunţate de alin. (5) al art. 29 din aceeaşi
lege.
Este adevărat că în faţa instanţei se pot invoca diverse
apărări care pot să conducă la respingerea contestaţiei, inclusiv
pe cale de excepţie.
Aceste apărări, însă, nu împietează asupra constatării
întrunirii condiţiilor prevăzute de lege pentru a interveni
suspendarea de drept, după cum urmează: s-a formulat o
contestaţie, de către o persoană interesată, în sensul prevăzut de
art. 29 alin. (7) din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii, împotriva unei hotărâri a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii care priveşte cariera şi drepturile
judecătorilor şi procurorilor, iar această hotărâre este susceptibilă
de executare.
În consecinţă, dată fiind îndeplinirea acestor condiţii,
suspendarea ope legis prevăzută expres de art. 29 alin. (8) din
Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
republicată, cu modificările ulterioare, se aplică întocmai, deşi, în
practică, se pot ivi şi situaţii care ridică probleme, după cum
urmează:
- reglementarea din legea specială poate conduce la

situaţia în care suspendarea executării hotărârilor indicate se
produce deşi, în anumite cazuri, care din punct de vedere formal
sunt incluse în categoria hotărârilor vizate, nu se poate justifica
totuşi un interes al persoanei care formulează contestaţia;
- o altă ipoteză este aceea în care se poate invoca un
anumit interes al persoanei care formulează contestaţia, dar un
astfel de interes particular nu este în acord cu interesul general, al
sistemului profesional din care face parte contestatorul, ci
dimpotrivă, poate fi chiar contrar, în detrimentul activităţii
sistemului judiciar.
În contextul analizei în discuţie, apreciem că se impune
1
observarea şi a dispoziţiilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi al procurorilor, republicată, cu
modificările ulterioare, potrivit cărora “în cazul în care, împotriva
hotărârii de eliberare din funcţie a judecătorului sau procurorului
se exercită calea de atac a recursului, acesta va fi suspendat din
funcţie până la soluţionarea irevocabilă a cauzei de către instanţa
competentă”.
Apreciem că, în situaţia menţionată, s-a impus intervenţia
legiuitorului pentru reglementarea unei asemenea soluţii tocmai
ca urmare a caracterului suspensiv ope legis al contestaţiei
formulate împotriva hotărârii de eliberare de funcţie (hotărâre care
se circumscrie cerinţelor enunţate de alin. (5) al art. 29 din Legea
nr. 317/2004, fiind o hotărâre a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii care priveşte cariera şi drepturile judecătorilor şi
procurorilor).
În concluzie, dispoziţiile art. 29 alin. (8) din Legea nr.
317/2004 se evidenţiază ca fiind o excepţie (consacrată într-o
lege specială) de la regula în materia contenciosului
administrativ privind suspendarea executării actului
administrativ care se poate dispune de către instanţă, la cerere,
în temeiul dispoziţiilor art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004, care
prevăd anumite condiţii necesar a fi analizate în fiecare cauză.
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FORMARE PROFESIONALĂ

FORMAREA MAGISTRAŢILOR ÎN DOMENIUL
NOILOR CODURI; BILANŢ ȘI PERSPECTIVE
IOANA-ALEXANDRA TĂNASIE-CENUŞĂ, expert INM coordonator FCD
GIANINA RADU, consilier afaceri europene INM

Pregătirea magistraţilor în domeniul Noilor Coduri
reprezintă o preocupare constantă a Institutului Naţional al
Magistraturii reflectată corespunzător, în ultimii ani, atât în
Programele de formare continuă la nivel centralizat, cât şi în
Programele de formare continuă la nivel descentralizat.
Formarea în privinţa modificărilor legislative majore din
sistemul legislativ românesc constituie, astfel, un obiectiv major
derulat în perioada 2011-2014 în principal prin intermediul a două
proiecte cu finanţare majoritar externă, dar şi din resurse bugetare
în cadrul domeniilor obligatorii ale formării continue la nivel
descentralizat.

I. Proiect co-finanţat printr-un grant din partea
statului elveţian prin intermediul Contribuţiei
Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă„Asistenţă pentru consolidarea capacităţii
instituţionale în domeniul formării judecătorilor
şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi” perioada de implementare fiind 2012 2015
Proiectul are drept scop îmbunătăţirea capacităţii
profesionale a judecătorilor şi procurorilor români cu privire la
aplicarea noilor reglementări legislative.
Activităile proiectului care au fost derulate începând cu
anul 2012:
14 conferinţe naţionale transmise on-line, prin sistem
e-streaming la care au participat 1.716 magistrai și ali membri ai
sistemului judiciar, dintre care 972 de judecători, 552 de procurori
și 192 de avocai, notari, experi asimilai magistrailor, ofieri de
poliie
3 conferinţe internaţionale de drept comparat
transmise on-line, susinute de experţi europeni şi români la care
au participat 223 de magistrai și ali membri ai sistemului judiciar,
dintre care 161 de judecători, 48 de procurori și 114 experi
asimilai magistrailor, ofieri de poliie și ali specialiști
În ceea ce privește numărul de utilizatori, acestea au avut
mai mult de 10.000 de vizitatori unici, cu o medie de 1.500 de
vizualizări pentru fiecare zi de conferină transmisă în direct.
Până la data de 30 iunie 2014, înregistrările video postate
pe site-ul INM, pentru fiecare pagină dedicată celor 4 noi coduri au
fost urmărite de un număr important de utilizatori:
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• pagina dedicată conferinelor în domeniul Noului Cod
civil: 55.463 vizitatori unici;
• pagina dedicată conferinelor în domeniul Noului Cod de
procedură civilă : 26.581 vizitatori unici;
• pagina dedicată conferinelor în domeniul Noului Cod
penal: 5.561 vizitatori unici;• pagina dedicată conferinelor în
domeniul Noului Cod de procedură penală: 15.161 vizitatori unici.
În perioada aprilie 2012 - iulie 2014 au fost organizate
264 de seminarii în colaborare cu formarea continuă la nivel
descentralizat, coordonate de către INM, la care s-au înregistrat
7.583 de participări din cadrul sistemului judiciar, din care: 7.518
din rândurile magistrailor (5.052 de judecători și 2.466 de
procurori, cu precizarea că unii dintre magistraţi au participat la
mai multe sesiuni de pregătire), precum și 65 experi și specialiști,
media de participani/seminar fiind de 28,7244.
Fiecare curte de apel a beneficiat de minim 10 seminarii cu
tema “Noul Cod civil”, “Noul Cod civil. Aspecte de dreptul familiei”,
“Noul Cod de procedură civilă”, “Noul Cod penal” “Noul Cod de

procedură penală”. Fiecare parchet de pe lângă curtea de apel a
beneficiat de minim 4 seminarii cu tema “Noul Cod penal” şi “Noul
Cod de procedură penală”.
Seminariile au beneficiat de prezenţa a 29 de formatori
INM şi alţi specialişti de prestigiu, mulţi dintre aceştia fiind membri
ai comisiilor de elaborare a noilor coduri: 10 formatori în
subdomeniul Noului Cod civil; 5 formatori în subdomeniul Noului
Cod civil. Aspecte de dreptul familiei; 7 formatori în subdomeniul
Noului Cod de procedură civilă; 10 formatori în subdomeniul
Noului Cod penal; 8 formatori în subdomeniul Noului Cod de
procedură penală.
Toate seminariile au fost organizate cu sprijinul
responsabililor cu activitatea de formare continuă la nivel
descentralizat de la nivelul curţilor de apel şi parchetelor de pe
lângă acestea.
5 seminarii au fost organizate cu tema ”Dispoziţiile
Noului Cod de procedură penală în materia executării hotărârilor
penale” pentru 127 participani (95 de judecători, 27 de procurori și
5 experi)
INM a coordonat elaborarea a 3 ghiduri practice privind
modele de acte procedurale în materie civilă şi în materie penală
corespunzătoare noilor coduri: Ghid practic - Modele de acte de
procedură în materie civilă; Ghid practic - Modele de acte de
procedură în materie penală Instanţe; Ghid practic. Modele de
acte de procedură în materie penală Parchete, care sunt
publicate pe site-ul CSM;
Pentru a veni în întâmpinarea justiţiabililor, Institutul
Naţional al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii, cu
sprijinul generos al Confederaţiei Elveţiene, în cadrul programului
de cooperare elveţiano-român, au pus gratuit la îndemâna
justiţiabililor, dar şi a practicienilor, următoarele ghiduri:
• Ghidul practic - Modele de cereri pentru justiţiabili în
materie procesual civilă şi civilă şi
• Ghidul practic - Modele de cereri pentru justiţiabili în
materie penală.
Dincolo de utilitatea pentru justiţiabili, acestea pot
contribui şi la celeritatea procedurilor judiciare, prin evitarea
întârzierilor în soluţionarea cauzelor determinate de etapele
suplimentare care trebuie parcurse pentru complinirea lipsurilor
cererilor introductive.
Modelele de cereri de chemare în judecată sunt puse la
dispoziţia practicienilor şi justiţiabililor:
• pe site-ul CSM www.csm1909.ro - secţiunea Modele
de cereri pentru justiţiabili sau la adresa dedicată
www.ghid.csm1909.ro
• pe site-ul INM www.inm-lex.ro
• pe portalul fiecărei instanţe - portal.just.ro
24 de module de e-learning vor fi finalizate de către
formatorii INM specializaţi în domeniile prioritare de formare ale
noilor coduri (4 module generale în domeniul noilor coduri şi 20
module specifice în domeniul noilor dispoziţii ale Codului civil,
Codului de procedură civilă, Codului penal şi Codului de
procedură penală);
broşuri/ghiduri de prezentare a noilor instituţii
introduse de cele 4 noi coduri vor fi distribuite tuturor celor 260
instanţe şi parchete din ţară dar şi societăţii civile.

II. Programul româno-norvegian “Consolidarea
capacităţii sistemului judiciar din România de a
face faţă noilor provocări legislative şi
instituţionale”
În perioada 2014-2016, INM va beneficia de finanţare
nerambursabilă în vederea derulării proiectului predefinit
“Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face
faţă noilor provocări legislative şi instituţionale/ Strengthening the
capacity of the Romanian judicial system to face new legislative
and institutional challenges”, finanţat prin Mecanismul Financiar
Norvegian având drept scop îmbunătăţirea capacită  ii
profesionale ale judecătorilor şi procurorilor români de a
implementa noile coduri judiciare.
În perioada 2014-2016, INM și CSM vor implementa acest
proiect care reprezintă o continuare a proiectului româno-elveian,
urmând a fi organizate 253 de activităi de formare profesională
pentru magistraii români (dintre care 194 activităi de formare
continuă dedicate noilor coduri - 180 de seminarii urmează a fi
organizate la nivel descentralizat, 8 conferine, 2 sesiuni de lucru și
4 seminarii de formare a formatorilor).
Contribuţia norvegiană va fi de 3.174.262,30 Euro (85%),
co-finanţarea din partea română care va fi asigurată de Consiliul
Superior al Magistraturii va fi în sumă de 560.164,20 Euro (15%),
valoarea totală a proiectului fiind de 3.734.426,47 Euro.
Proiectul este structurat în două mari componente, și
anume:
- Componenta 1 are drept scop consolidarea capacităii
sistemului judiciar român de a face faă noilor schimbări legislative
prin furnizarea unei pregătiri profesionale specializate în
următoarele domenii, considerate prioritare: formarea
specializată şi unificarea jurisprudenei în domeniul noilor coduri,
jurisprudena CEDO; management judiciar, integritate
profesională, managementul dosarului (pentru grefieri), aspecte
specifice de management judiciar pentru inspectorii judiciari,
precum și alternative de rezolvare a disputelor judiciare prin
mecanismul medierii.
În cadrul Componentei 1 a fost prevăzută finanarea unor
activităi dedicate formării iniiale, și anume, în 2014 și 2015 vor fi
organizate două sesiuni ale Școlii de Vară dedicate formării
viitorilor judecători și procurori în domeniul dezbaterii prevederilor
noilor coduri cu expertiză naională și internaională (fiecare ediie
va avea durata de 5 zile pentru 25 de viitori magistrai dar și
grefieri). Materialele de formare elaborate de către experii din
proiect vor fi publicate pe site-ul INM.
- Componenta 2 are drept obiectiv creșterea capacităii
instituionale a sistemului judiciar prin dotarea cu echipamente
tehnice și de IT pentru CSM, INM, SNG, Ministerul Public și
Inspecia Judiciară.
Seminariile şi workshop-urile în domeniul Noilor Coduri
vor fi organizate în perioada septembrie 2014-aprilie 2016, în
strânsă colaborare cu responsabilii cu activitatea de formare
continuă la nivel descentralizat, aceştia având şi calitatea de
moderatori ai lucrărilor sesiunilor de pregătire profesională.
Fiecare curte de apel va beneficia de minim cinci seminarii
şi workshop-uri (o sesiune cu tema “Noul Cod civil”, o sesiune cu
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tema “Noul Cod civil. Aspecte de dreptul familiei”, o sesiune cu
tema “Noul Cod de procedură civilă”, o sesiune cu tema “Noul Cod
penal” şi un seminar cu tema “Noul Cod de procedură penală”).
Fiecare parchet de pe lângă curtea de apel va beneficia de minim
două seminarii şi workshop-uri (o sesiune cu tema “Noul Cod
penal” şi o sesiune cu tema “Noul Cod de procedură penală”).
Seminariile au debutat în septembrie 2014 şi urmează a
se derula până în iunie 2015; sesiunile de pregătire beneficiază de
prezenţa a 33 de formatori INM şi alţi specialişti de prestigiu: 10
formatori în subdomeniul Noului Cod civil; 4 formatori în
subdomeniul Noului Cod civil. Aspecte de dreptul familiei; 10
formatori în subdomeniul Noului Cod de procedură civilă; 9
formatori în subdomeniul Noului Cod penal; 13 formatori în
subdomeniul Noului Cod de procedură penală.
Tematica fiecărui seminar este întocmită de formatorii INM
şi este transmisă participanţilor anterior fiecărui seminar în
vederea formulării unor eventuale sugestii de teme suplimentare
de interes. Tematica efectivă a fiecărei sesiuni este stabilită pe
baza experienţei anterioare, în funcţie de structura grupului ţintă,
precum şi cu luarea în considerare a temelor apreciate drept
prioritare de participanţi.
Calitatea dezbaterilor este asigurată prin prezentări
power-point, prezentări comparative, studii de caz, jurisprudenţă
naţională, materiale scrise-suport de curs elaborate de formatorii
INM.

III. Programul comun formare continuă la nivel
centralizat - formare continuă la nivel
descentralizat în domeniile obligatorii 2014
În cadrul Programului de formare continuă la nivel
descentralizat aferent anului 2014, Institutul continuă derularea
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amplei activităţi comune de pregătire profesională cuprinzând 320
de seminarii în cadrul domeniilor obligatorii, printre care se
regăseşte, ca prioritate, domeniul Noilor Coduri, alături de
formarea specializată şi unificarea practicii judiciare. Numărul de
seminarii în domeniul Noilor Coduri este stabilit de fiecare
responsabil, în funcţie de opţiunile magistraţilor şi de nevoile reale
de formare existente în circumscripţie.
În calitatea sa de coordonator, Institutul sprijină constant
creşterea calităţii sesiunilor de formare continuă, asigurând, la
solicitarea responsabililor, participarea formatorilor săi la
seminariile organizate în cadrul domeniilor obligatorii şi suportând,
din bugetul propriu, costurile aferente participării acestora.
Seminariile din domeniile obligatorii, inclusiv Noile Coduri,
se desfăşoară în strânsă colaborare cu responsabilii cu activitatea
de formare descentralizată de la nivelul instanţelor şi parchetelor
co-organizatoare, fiind apreciate constant pentru calitatea
prezentărilor, caracterul practic şi utilitatea formării, precum şi
pentru costurile reduse pe care le implică organizarea unor astfel
de sesiuni; de asemenea, în mod constant, participanţii formulează
sugestia ca astfel de seminarii să se organizeze mai des.
În concluzie, putem aprecia că pregătirea profesională a
magistraţilor va continua, în mod firesc, atât în cadrul proiectelor
cu finanţare parţial extrabugetară, cât şi în cadrul programelor de
formare continuă la nivel descentralizat, prin accentuarea
aspectelor practice în contextul creşterii materialului
jurisprudenţial naţional şi al interesului magistraţilor în ceea ce
priveşte formarea în acest domeniu de o importanţă deosebită.
Dacă într-o primă etapă sesiunile de formare au vizat cu
prioritate cunoaşterea şi familiarizarea magistraţilor cu noile
reglementări, în etapa actuală şi viitoare accentul se va pune pe
dezbaterea aspectelor controversate şi prevenirea apariţiei
practicii neunitare.

COMPETI IA INTERNA IONALĂ THEMIS 2014,
EDI IA A IX-A
PERSPECTIVA ECHIPELOR ROMÂNE PARTICIPANTE,
CALIFICATE ÎN MAREA FINALĂ A COMPETI IEI
ANDRA GHEBRI
Șef Departament formare iniială
Institutul Naional al Magistraturii

În perioada 7 aprilie - 27 iunie 2014 s-au desfășurat, sub
egida Reelei Europene de Formare Judiciară (REFJ/EJTN), cele
patru semi-finale ale Competiiei internaionale THEMIS adresate
viitorilor judecători și procurori europeni, ediia a IX-a.
Reamintim faptul că această competiie internaională a
fost organizată pentru prima dată în anul 2006, la iniiativa
Institutului Naţional al Magistraturii (INM) în parteneriat cu Centrul
de Studii Judiciare din Portugalia (CSJ) și s-a bucurat de un suces
progresiv, implicând un număr tot mai mare de state care au dorit
să trimită echipe reprezentante în competiie. Astfel, în anul 2010
evenimentul a fost inclus în catalogul programelor de formare al
EJTN, în scopul adaptării şi extinderii formatului original al
proiectului.
La ediia din acest an au fost înscrise, din partea
Institutului Naional al Magistraturii, patru echipe a câte trei auditori
de justiie, coordonate de câte un formator al INM, pentru fiecare
dintre cele patru categorii competiionale - cooperare
internaţională în materie penală (A), cooperare internaţională în
materie civilă (B), aplicarea art. 5 și art. 6 din Convenia Europeană
a Drepturilor Omului (C), etică și deontologie profesională (D).
Două dintre echipele reprezentând INM, din care una în
semi-finala A și cealaltă în semi-finala C au obinut calificarea în
ultima etapă a THEMIS - Marea Finală, care se va desfășura la
Cracovia, în Polonia, în perioada 3 - 7 noiembrie 2014.
Prima dintre cele două echipe finaliste, premiată la
categoria cooperare internaională în materie penală, este
coordonată de domnul procuror Tudorel Ștefan, formator cu
normă întreagă al INM în domeniul dreptului Uniunii Europene și
este compusă din următorii auditori de justiie: Mălina Andreea
Niică, George Octavian Nicolae și Mihnea Valentin Stoicescu. În
această etapă au concurat 8 echipe, provenind din 8 state
europene: Bulgaria, Croaia, Frana, Germania, Italia, Olanda,
Romania, Ungaria. Tema lucrării echipei române calificate în
Marea Finală a fost „Metode de evitare a riscului de victimizare
secundară (Methods of avoiding secundary victimization risks).”
Cea de a doua echipă română care a obinut un loc în
Marea Finală a THEMIS, premiată la categoria aplicarea art. 5 și

art. 6 din Convenia Europeană a Drepturilor Omului, este
coordonată de doamna Roxana Rizoiu, formator cu normă
întreagă al INM în domeniul drepturilor omului și este compusă din
auditorii de justiie Sabina Simona Cotoară, Stela Pelican și
George Alexandru Lazăr. În această semi-finală au intrat în
competiie 11 echipe, provenind din 11 state europene: Slovenia,
Estonia, Scoia, Polonia, Belgia, Cehia, Danemarca, Finlanda,
Spania, Portugalia și România. Tema lucrării echipei române a
fost „Hotărârea-pilot: o hartă complexă pentru judecătorul
naţional.”(The pilot judgement a puzzling map for the national
judge)”.
În Marea Finală vor concura 8 echipe reunind primele 2
echipe calificate în urma desfășurării fiecăreia dintre cele 4 semifinale. Cele 8 echipe provin din 6 state europene: Austria, Frana,
Italia, Olanda, România și Spania. Domeniul de concurs al acestei
ultime etape va fi cooperarea internaţională în materie civilă.
Competiia THEMIS contină să demonsteze, așa cum
rezultă și din comentariile auditorilor de justiie participani, expuse
mai jos, utilitatea formării viitorilor judecători şi procurori nu numai
în anumite domenii care presupun aplicarea normelor de
cooperare judiciară internaională, dar și în ceea ce privește
componenta lingvistică, prin utilizarea exclusivă a limbii engleze
pe parcursul întregii competiii atât în cadrul componentei scrise,
cât și în cadrul componentei orale, a prezentărilor. Astfel, aceasta
reprezintă un context favorabil dezvoltării relaţiilor profesionale
între participanţi, precum şi între aceştia şi formatori şi oferă
posibilitatea dezbaterii lucrărilor prezentate în faţa unor jurii
alcătuite din profesionişti în domeniile de concurs.
“Pentru noi, participarea la acest concurs a fost una dintre
cele mai plăcute experienţe ale anului I de studiu. Spunem asta
pentru că aici s-au putut combina foarte frumos aspectele practice
cu cele teoretice ale pregătirii noastre. Totodată, am putut
socializa cu ali colegi provenind din alte ţări.
Astfel, la nivel profesional, am avut ocazia să aprofundăm
cunoştinţele în legătură cu aspecte actuale în cadrul cooperării
internaţionale în materie penală, statele având din ce în ce mai
multe responsabilităţi în acest domeniu. De asemenea, am studiat
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modul în care alte sisteme de drept abordează aceste aspecte şi
am avut ocazia de a ne susţine punctul de vedere în faţa unui juriu
format din personalităţi marcante în domeniu.
Pe plan personal, suntem fericiţi că munca noastră a fost
apreciată prin acordarea premiului care ne-a permis calificarea în
finala. Acest concurs ne-a dat ocazia de a vedea modul de
pregatire, de gândire și de acionare a altor tineri care doresc să
devină magistraţi. Cu alte cuvinte, considerăm că acest concurs
ne-a oferit un alt mod de a vedea lucrurile, dintr-o perspectivă
internaţională. Am reușit să realizăm o analiză atât a aspectelor
pozitive în sistemul nostru de pregătire, cât și a celor care mai pot
suporta îmbunătăiri. Această experienă ne-a învăat să fim
deschiși, adaptabili și mereu dornici de cunoaștere. Per ansamblu,
consideram că am evoluat, atât personal, întrucât am asimilat o
parte din cultura celorlalte state, cât și profesional, învăând să fim
unii în propria diversitate.
În concluzie, considerăm că cel mai mare beneficiu al
nostru din acest concurs a fost posibilitatea de a cunoaşte auditorii
din alte state, de a schimba impresii cu aceştia, de a dezbate
subiecte de interes comun, de a întelege și accepta o altă
perspectivă în abordarea problemelor de drept. În continuare, ne
dorim, ca şi în finala concursului, să reprezentăm Institutul
Naţional al Magistraturii cu la fel de mult succes!”

„Pe plan personal, pentru noi, experienţa concursului
THEMIS a fost o ocazie nepreţuită de a ne lărgi orizontul: dincolo
de aspectele juridice practice studiate, de percepţia diferită asupra
sistemului de drept naţional, strict prin prisma Convenţiei
Europene a Drepturilor Omului, de nivelul înalt al dezbaterilor pe
teme de drepturile omului, de personalităţile marcante din juriu pe
care le-am cunoscut, am avut posibilitatea de a interacţiona cu
ceilalţi colegi magistraţi din Europa, care ne-au împărtăşit valori
personale, elemente specifice culturii lor şi sistemelor de drept
corespunzătoare statelor din care provin.
Apreciem că deschiderea internaţională şi crearea de
legături cu alţi colegi magistraţi din Europa reprezintă avantaje
unice oferite de acest concurs, şanse pe care nu le poate oferi
simpla participare la cursurile şi seminarele de formare din cadrul
Institutului. Posibilitatea de a compara propriul sistem de drept cu
alte sisteme şi de a relaţiona cu alte culturi aduc cu sine o stimulare
a adaptabilităţii, spiritului de observaţie şi toleranţei noastre, valori
de bază pentru formarea ca viitori magistraţi. Din aceste motive,
considerăm că această competiţie a răspuns pe deplin nevoii
noastre de dezvoltare nu numai profesională, cât, mai ales,
personală, şi aşteptăm cu interes Marea Finală, unde sperăm să
reprezentăm Institutul Naţional al Magistraturii cu la fel de mult
succes!”

Echipa română finalistă participantă în Semi-finala A:

Echipa română finalistă participantă în Semi-finala C:

George Octavian Nicolae
MălinaAndreea Niică
Mihnea Valentin Stoicescu

Sabina Simona Cotoară
GeorgeAlexandru Lazăr
Stela Pelican
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ȘCOALA DE VARĂ ”INTERESUL SUPERIOR
AL COPILULUI REFLECTAT ÎN INSTITU IILE
NOULUI COD CIVIL”
ALEXANDRA ZAPOROJANU
Expert personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor
Departamentul de formare iniială
Institutul Naional al Magistraturii

Prima ediie a școlii de vară care s-a derulat la Sinaia în
perioada 23-27 iunie 2014 este parte integrantă a proiectului
”Asistenă pentru consolidarea capacităii sistemului judiciar din
România de a face faă noilor provocări legislative și
instituionale”, finanţat în cadrul Mecanismului Financiar
Norvegian 2009-2014. Tema propusă anul acesta pentru școala
de vară a fost „Interesul superior al copilului reflectat în
instituţiile Noului Cod Civil”.
La program au participat un număr de 20 de auditori de
justiie din cadrul Institutului Naional al Magistraturii și un număr
de 5 grefieri, absolveni ai Școlii Naionale de Grefieri. Activităile
au fost coordonate de patru experi dintre care doi străini, respectiv
doamna Sabina Klaneček din Slovenia, desemnată de Consiliul
Europei şi doamna Kari Leira Bjørsnøs, din Norvegia, desemnată
de Administraţia Naţională a Instanţelor din Norvegia și doi experi
români selectai în urma unei proceduri de recrutare desfășurate
în cadrul proiectului, respectiv doamna Daniela Pantazi, judecător
la Judecătoria Sector 4 Bucureşti şi domnul Eugen Roşioru,
judecător la Tribunalul Satu-Mare, specializaţi în domeniul
dreptului familiei.
Obiectivul principal al școlii de vară a constat în
conturarea unei imagini cât mai ample asupra problematicii
interesului superior al copilului. În acest sens s-a urmărit
pregătirea viitorilor judecători, procurori, precum și a grefierilor în
funcie prin prisma modificărilor legislative aduse de Noul Cod Civil
și de Legea nr. 272/2004 privind protecia și promovarea
drepturilor copilului.
S-a urmărit însușirea de către participani a unor tehnici
utile în soluionarea cauzelor din domeniul dreptului familiei,
înelegerea problematicii în funcie de stadiile de dezvoltare a
copiilor, identificarea ”interesului superior al copilului” în cazuri
concrete, stabilirea situaiilor de alienare p ă rinteasc ă,
identificarea şi utilizarea în mod corect a jurisprudenţei CEDO în
materia vieţii de familie şi a drepturilor minorilor.
Pe parcursul celor cinci zile programul a fost organizat pe
secvene de lucru, coninutul temelor și succesiunea acestora
având ca scop dezvoltarea aptitudinilor necesare în abordarea

problemelor aferente dreptului familiei. Au fost studiate, pe lângă
legislaia deja menionată, și Orientările Comitetului de Miniştri al
Consiliului Europei privind justiţia în interesul copilului, Convenia
ONU cu privire la drepturile copilului, Convenţia asupra relaţiilor
personale care privesc copiii, Principiile legislaţiei europene cu
privire la autoritatea părintească.
Metoda de lucru adoptată a fost cea a alternării aspectelor
teoretice concretizate în prezentări power-point, studiul unor
dosare și a legislaiei relevante în materie cu latura practică prin
organizarea de ateliere de lucru şi a unor sesiuni de procese
simulate, jocuri de rol care au contribuit la aprofundarea noţiunii de
justiţie în interesul copilului.
Toate activităile s-au derulat într-o atmosferă plăcută care
a facilitat crearea unor legături între participani, motivându-i să se
implice în toate etapele programului, fiind organizate și
evenimente sociale dintre care menionăm seara de cinema când
s-a vizionat filmul „Kramer contra Kramer”, având ca temă
acordarea custodiei unui minor tatălui sau mamei, după separarea
acestora în fapt și în drept.
Proiectul ”Asistenă pentru consolidarea capacităii
sistemului judiciar din România de a face faă noilor provocări
legislative și instituionale” pe componenta de formare iniială se
va derula și în cursul anului următor în cadrul unui eveniment
asemănător, respectiv o școală de vară, cu o temă inspirată de
noile modificări legislative.
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WORKSHOP-UL “DEZVOLTAREA DE BUNE
PRACTICI ÎN FORMAREA JUDICIARĂ LA NIVEL
EUROPEAN. REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE”
Judecător ELENA MIRUNA GHICA
Departamentul Relaii Internaionale
Școala Naională de Grefieri

În perioada 26-27 iunie 2014, a avut loc la Bruxelles
workshop-ul privind dezvoltarea de bune practici în formarea
judiciară la nivel european, organizat în cadrul unui proiect pilot
iniiat de Parlamentul European și finanat de Comisia Europeană.
Acest proiect privește formarea profesională a personalului din
sistemul judiciar la nivel european și cuprinde patru loturi diferite,
fiecare dintre ele fiind dedicat unei categorii profesionale distincte judecători și procurori, avocai, respectiv grefieri, iar ultimul lot
referindu-se la promovarea cooperări i între instituiile
responsabile cu formarea profesională judiciară la nivel european.
Fiecare lot a fost implementat de un consoriu distinct și s-a
finalizat cu un studiu.
Evenimentul a fost contemporan cu dezbaterile șefilor de
stat și de guverne din Statele Membre UE, din cadrul Consiliului
European, pe tema definirii strategiei și liniilor directoare în ceea
ce privește libertatea, securitatea și justiia în spaiul Uniunii
Europene, pentru următorii ani.
În deschiderea workshop-ului, Directorul Direciei pentru
Justiie din cadrul Comisiei Europene, doamna Lotte Knudsen, a
subliniat importana încrederii reciproce și a cooperării între
Statele Membre din Uniunea Europeană, în ceea ce privește
formarea profesională a personalului din sistemul judiciar, care
reprezintă o prioritate pentru Comisia Europeană în următoarea
perioadă. Din moment ce Uniunea Europeană a creat premisele și
bazele cooperării și încrederii reciproce, se impune ca cetăenii,
practicienii dreptului și mai ales judecătorii din acest spaiu
european să aibă încredere în totalitate în hotărârile judecătorești
pronunate de orice instană din Uniunea Europeană, indiferent
cărui Stat Membru aparine.
Workshop-ul a avut ca obiectiv diseminarea și
implementarea a unei largi palete de practici în ceea ce privește
formarea profesională a personalului din sistemul judiciar,
organizatorii fiind conștieni că o mai bună înelegere a dreptului
UE, a sistemelor juridice și a diferitelor tradiii din Statele Membre,
este în măsură să consolideze de o manieră efectivă încrederea
reciprocă și cooperarea în spaiul Uniunii. Toi practicienii dreptului
din Uniunea Europeană, fie ei judecători, procurori, grefieri,
avocai, notari sau executori, trebuie să devină și experi în dreptul
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Uniunii Europene, în concepia reprezentantului Comisiei
Europene anterior citat, astfel încât ei să fie capabili să
interpreteze și să aplice corect norma europeană în dreptul lor
intern.
În acest context, s-a subliniat că până în 2020, UE prin
Comisia Europeană urmărește să finaneze activităi de formare a
jumătate din practicienii dreptului din Statele Membre UE. Este de
dorit ca rezultatele studiilor elaborate în cadrul proiectului pilot să
fie aplicate în practică, astfel încât elementele legislaiei UE să fie
integrate în sistemele de formare profesională la nivel naional în
Statele Membre UE. Acesta este și unul din motivele pentru care
Comisia Europeană a consacrat o seciune distinctă formării
profesionale a personalului din sistemul judiciar pe Portalul
European E-Justiie, urmărindu-se ca toate bunele practici ce au
reieșit din studiile efectuate în cadrul proiectului-pilot menionat,
să fie cunoscute, aplicate și accesibile tuturor instituiilor de
formare din Statele Membre UE precum și tuturor practicienilor
dreptului din UE. Pot fi astfel consultate pe acest Portal E-justiie
un număr de 65 de documente privind bune practici în formarea
profesională a personalului din sistemul judiciar precum și
descrieri ale sistemelor juridice naionale ale Statelor Membre ale
Uniunii.
Lotul 1 al proiectului a avut ca obiect elaborarea unui
studiu privind formarea judecătorilor și procurorilor în Uniunea
Europeană, rezultatele muncii experilor acestui lot fiind
prezentate de domnul Jeremy Cooper, judecător și profesor în
cadrul Colegiului judiciar din Marea Britanie, și reprezentant al
Reelei Judiciare Europene de Formare Profesională (EJTN),
consoriul care a implementat primul lot. Acesta a subliniat că
scopul studiului elaborat în 2014 privind formarea profesională a
judecătorilor și procurorilor în ceea ce privește dreptul UE, are în
vedere definirea și identificarea bunelor practici în această zonă și
promovarea dialogurilor viitoare. A menionat că au răspuns
chestionarelor 20 de instituii de formare a magistrailor din UE, la
care se adaugă ERTN, ERA, EIPA, fiind identificate în total 157 de
practici de formare, din care doar 65 au fost selectate de experi.
Recomandările studiului au fost publicate și pot fi
consultate pe siteul http://ec.europa.eu/justice. În esenă, s-a

concluzionat că instituiile de formare profesională a magistrailor
din Uniunea Europeană ar trebui să ia în considerare posibilitatea
de a adapta cele mai bune practici identificate la condiiile de
formare din instituiile proprii, de vreme ce majoritatea practicilor și
metodelor de formare sunt pe deplin transferabile și se pot adopta
ușor. De asemenea, se mai recomandă ca programele de formare
profesională să ofere cât mai multe posibilităi de organizare a
unor activităi de formare comune între judecători, procurori și alte
categorii de juriști, fie în calitate de formatori, fie de participani,
fiind ideal ca magistraii să se implice activ în activităile de
formare.
O altă recomandare privește Comisia Europeană, mai
exact ca aceasta să acorde sprijin financiar pentru organizarea de
activităi de formare profesională a magistrailor în ceea ce
privește dezvoltarea competenelor juridice și profesionale, fiind
invitată să încurajeze și să susină, cu prioritate, formarea
transfrontalieră în dreptul Uniunii Europene. Același studiu
recomandă instituiilor de formare a magistrailor să folosească la
maxim cele mai moderne tehnologii de formare, inclusiv
cooperarea transfrontalieră în dezvoltarea noilor metodologii de
formare. Se arată că este bine ca, și pe viitor, toate activităile de
formare paneuropene ulterioare, care rezultă din aceste
recomandări, să fie coordonate în cadrul EJTN sau de alte instituii
de specialitate sau universităi, în strânsă colaborare cu EJTN.
Evenimentul a găzduit, în ambele zile, organizarea, în
paralel, a mai multor ateliere, pe diverse tematici: evaluarea
nevoilor de formare, sprijin pentru formatori, metode de participare
activă (folosirea înregistrărilor video, a jocurilor de rol sau a
proceselor simulate), bariere lingvistice în activităile de formare
transfrontalieră, e-learning (de sine stătător sau combinat cu
formare faă în faă), cooperarea transfrontalieră a instituiilor de
formare profesională a personalului din sistemul judiciar,
organizarea de activităi de formare descentralizate, evaluarea
activităilor de formare. Raportorii fiecărui atelier au prezentat în
plenul workshop-ului principalele idei luate în discuie precum și
concluziile desprinse din acestea.
O intervenie foarte interesantă a avut domnul Jose Iturri
Mugica, interpret în cadrul Direciei pentru Justiie a Comisiei
Europene, al cărui discurs s-a centrat pe rolul comunicării
multilingvistice și al interpretului în formarea profesională a
personalului din sistemul judiciar, la nivel european, accentuînd că
interpretarea înseamnă, în același timp, a asculta, a înelege
coninutul, a traduce și a transmite mesajul celorlali. Calitatea
interpretării depinde, în opinia domnului Jose Iturri Mugica, de
calitatea discursului vorbitorului (it takes two to tango), iar
interpretul nu este și nu trebuie să fie confundat cu o enciclopedie
ambulantă sau cu un translator sau robot, menirea lui fiind să
îneleagă ideile în limba vorbitorului pentru a putea să le transmită
corect și riguros în limba ascultătorului. Subliniindu-se importana
unei bune comunicări între interpret și formator, au fost punctate
detalii tehnice privind arta de a susine o sesiune de formare în faa
unui public care vorbește o limbă diferită de cea a formatorului.
Tot în zona aspectelor de natură lingvistică și a celor
legate de comunicare, ce pot apărea în cadrul activităilor cu
caracter transfrontalier de formare profesională a personalului din
sistemul judiciar, a fost și discursul doamnei Christiane Driesen,

vicepreședintele Asociaiei interpreilor și traducătorilor în
domeniul dreptului european (EULITA). Aceasta a subliniat că
pentru a putea participa la o astfel de sesiune de formare
profesională care se desfășoară într-o limbă străină, participantul
trebuie să aibă un nivel lingvistic pentru înelegerea orală între B2
și C2, conform clasificării cadrului european comun de referină
(CECR), adică să fie cel puin un utilizator independent al limbii
respective. A concluzionat că este indispensabilă cooperarea
interdisciplinară pentru a depăși obstacolele care pot apărea în
comunicarea interculturală și multilingvistică. De asemenea, în
același context, doamna Sarah Bordes, șeful seciei de
interpretariat din cadrul Institutului de management cultural și de
comunicare din Frana, a vorbit despre o platformă - intuitivă,
ludică și simplă - dezvoltată de studenii masteranzi din Frana
(www.pearltrees.com/isitpra2014), care conine un glosar
lingvistic, exerciii de înelegere scrisă, orală și de pronunie în
limba franceză.
Agenda evenimentului a acordat timp și spaiu și tematicii
legate de asistena financiară acordată de Uniunea Europeană,
prin Comisia Europeană, pentru diferite ramuri de drept, luînd în
acest sens cuvântul mai multe persoane responsabile în domeniu.
Astfel, doamna Raffaella Battella, manager de program din cadrul
Direciei generale pentru concurenă al CE, a arătat că vor fi
finanate de către Comisia Europeană proiecte pe formare
profesională pentru magistrai, notari, mediatori, grefieri, în
domeniul dreptului concurenei, cu participani din mai multe State
Membre, bugetul fiind de 1.000.000 euro.
De asemenea, doamna Sorina Buksa, ofier de politici din
cadrul Oficiului European Anti-fraudă (OLAF) al Comisiei
Europene, în cuvântul său, a detaliat câteva aspecte legate de
Programul Hercule III 2014-2020, scopul acestui program fiind
protejarea intereselor financiare ale UE, combaterea corupiei și
fraudei. A precizat că finanările se acordă autorităilor naionale
ale Statelor Membre cu competenă în lupta împotriva corupiei și
fraudei, în regim de co-finanare, UE acordând 80% din finanare,
restul Statul Membru care aplică.
În cadrul mai sus menionatei tematici din agendă, dl
Francisco Gaztelu, șef de unitate în cadrul Direciei Afaceri interne
a Comisiei Europene, a prezentat programul ISF (Internal
Security Fund), privind lupta împotriva criminalităii, și programul
AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund), privind azilul și
migraia, pentru magistrai și poliia de frontieră. În același context,
doamna Mina Shoylekova, ofier de politici în cadrul Direciei
resurse umane a Comisiei Europene, a vorbit despre Fondul
Social European, având ca obiectiv finanarea capacităii
instituionale a administraiei publice și serviciilor publice la nivel
naional, regional și local, menionând că acest proiect finanează
activităi legate de dezvoltare organizaională, politici de
management, consolidare instituională, echipamente.
Rezultatele lotului 2 al proiectului pilot cel privind
formarea avocailor în UE, au fost prezentate în deschiderea celei
de a doua zile a workshop-ului, de către domnul Jonathan
Goldsmith, secretar general al Consiliului barourilor și societăilor
de avocatură din Europa (CCBE). Studiul privind formarea
avocailor în dreptul UE a fost realizat de un consoriu compus de
CCBE și EIPA (European Institute for Public Administration). În
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ceea ce privește formarea iniială și cea continuă a avocailor în
dreptul UE, studiul a constatat că există diferene semnificative în
diferitele State Membre UE din acest punct de vedere, în contextul
în care din ce în ce mai multe state prevăd sesiuni de formare
continuă obligatorii pentru avocai în dreptul UE, în unele state
formarea fiind asigurată de baroruile de avocai, în altele de
furnizori privai. De asemenea, s-a mai concluzionat că formarea
iniială și cea continuă a avocailor în dreptul UE are o durată foarte
scurtă (o zi sau mai puin) și este oricum insuficientă, iar ariile
acoperite din dreptul UE privesc în special dreptul substanial civil
și cel comercial.
Ca recomandări, studiul efectuat în cadrul acestui lot al
proiectului a subliniat necesitatea redactării unei curicule comune,
în materia dreptului UE, pentru toate Statele Membre UE, având în
vedere libertatea de mișcare a avocailor în spaiul Uniunii precum
și faptul că aceștia pot beneficia de pregătire profesională cu
caracter transfrontalier. Se mai recomandă în același studiu ca
formarea profesională la această disciplină să fie orientată spre
practică, să fie ușor accesibilă, să se organizeze mai multe vizite la
instituiile UE, programe precum ERASMUS, Leonardo da Vinci,
schimburi naionale. În acest context, se impune alocarea unor
fonduri europene substaniale pentru pregătirea profesională a
avocailor, precum și crearea unei reele europene a avocailor,
similară cu cea a judecătorilor.
Formarea profesională a grefierilor în domeniul dreptului
UE a făcut obiectul lotului 3 al proiectului pilot, care a fost
implementat de un consorţiu condus de EIPA (European Institute
of Public Administration), iar rezultatele acestui studiu au fost
prezentate de doamna Amelie Leclerq, grefier șef la Curtea din
Lille, Frana, în calitate de reprezentant EIPA. Aceasta a arătat în
discursul său că, din răspunsurile la chestionare formulate de 27
de State Membre UE, mai puin Cipru, a rezultat că au fost
organizate în anul 2012 un număr de 8849 de activităi
profesionale dedicate grefierilor în aceste state, ele vizând
dezvoltarea abilităilor profesionale, formarea în domenii specifice
profesiei de grefier precum și activităi de management.
Studiul privind formarea profesională a grefierilor în
domeniul dreptului UE mai arată că în cele 28 de State Membre ale
UE lucrează un număr total de 341 274 de grefieri, din care 293
087 în cadrul instanelor judecătorești, iar 48 187 în cadrul
parchetelor. În anul 2012 au fost formai în domeniul dreptului UE
un număr de 3046 de grefieri în toate Statele Membre, ceea ce
reprezintă mai puin de 1% din totalul grefierilor din UE, concluzia
fiind că este evident nevoie de mai multă formare în această zonă.
De asemenea, potrivit estimărilor făcute de experi în urma
răspunsurilor la chestionarele primite de la furnizorii de formare a
grefierilor din UE, din totalul de 8849 de activităi de formare
organizate în beneficiul grefierilor în anul 2012, un număr de 6640
de activităi au avut ca tematică atribuiile profesionale ale
grefierilor, 1642 de activităi au fost dedicate tematicilor de drept
substanial, iar restul de 267 formării în domeniul
managementului.
Recomandările studiului având ca obiect formarea
profesională a grefierilor în Uniunea Europeană în domeniul
dreptului UE s-au conturat în următoarele direcii: conștientizarea
rolului și atribuiilor grefierilor în aspectele ce in de dreptul Uniunii
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Europene, creșterea competenelor grefierilor în aplicarea
regulilor și procedurilor naionale ce rezultă din directivele
transpuse ale UE, consolidarea competenelor generale ale
grefierilor astfel încât să se asigure tuturor cetăenilor Uniunii
Europene o justiie de calitate în toată Uniunea. S-a mai
recomandat ca toi factorii implicai în formarea grefierilor să
coopereze între ei, respectiv instituiile responsabile de
organizarea formării grefierilor, furnizorii de formare, ministerele
de justiie din Statele Membre, instituiile europene precum și
grefierii înșiși.
S-a concluzionat că provocările în viitor constau în:
asigurarea formării profesionale în dreptul UE pentru toi grefierii
din UE, dezvoltarea unor platforme de e-learning de calitate,
evaluarea nevoilor de formare a grefierilor fără studii juridice,
dezvoltarea unor programe de formare orientate spre practică,
construirea unei culturi de cooperare transfrontalieră, includerea
cooperării transfrontaliere ca un obiectiv strategic al tuturor
furnizorilor de formare din UE, împărtășirea de bune practici prin
intermediul cooperării transfrontaliere, dezvoltarea cunoașterii
reciproce a sistemelor de drept naionale din Statele Membre.
Secretarul general al EJTN, domnul Wojciech Postulski, a
prezentat rezultatele lotului 4 al proiectului pilot care se referă la
promovarea cooperării la nivel european între instituţiile naţionale
responsabile cu formarea profesională a personalului din sistemul
judiciar în domeniul dreptului UE. Punând accent pe cooperarea
între EJTN și celelalte reele judiciare la nivel european, a fost
semnat în cadrul workshop-ului un Memorandum de înelegere
între EJTN și cei 11 parteneri ai săi: European Network of the
Councils for the Judiciary, Network of the Presidents of the
Supreme Judicial Courts of the EU, Association of the Councils of
State and Supreme Administrative Jurisdictions of the EU,
European Judicial Network, Association of European Competition
Law Judges, European Association of Judges for Mediation,
European Association of Labour Court Judges, International
Association of Refugee Law Judges, The EU Forum of Judges for
the Environment, The European Network of Prosecutors for the
Environement.
O altă temă luată în discuie în cadrul workshop-ului de la
Bruxelles, a avut ca obiect asistena financiară pentru formare în
cadrul noului program pentru justiie al Comisiei Europene. Noua
structură a acestui program a fost prezentată de Jana Hoskova,
manager de proiect în cadrul Direciei pentru Justiie a Comisiei
Europene. Aceasta a precizat că sunt alocate fonduri în valoare de
377,6 milioane de euro până în anul 2020, acest program având
ca obiectiv facilitarea cooperării judiciare între Statele Membre,
atât în materie civilă cât și în materie penală, incluzând și aspecte
de ordin lingvistic, respectiv îmbunătăirea accesului la
terminologia juridică de specialitate. De asemenea, sunt finanate
proiectele transnaionale în domenii care privesc aspecte de drept
european în dreptul civil și cel penal, drepturile fundamentale ale
omului, terminologie juridică de specialitate, cunoașterea
sistemelor de drept ale Statelor Membre. Important de reinut este
că aceste proiecte vor fi finanate de Comisia Europeană în
procent de 80%, restul de 20% fiind co-finanat de Statul Membru
care aplică, acesta având nevoie de minim 2 parteneri din alte
State Membre UE. La selecia fișelor de proiect propuse de

instituia care aplică, reprezentantul Comisiei Europene subliniază
că vor fi avute în vedere, pe de o parte, relevana, noutatea și
valoarea europeană a proiectului propus, iar pe de altă parte,
elemente precum rezultatele așteptate, impactul pe termen lung,
eficiena costurilor.
Discursul directorului general al Direciei pentru justiie din
cadrul Comisiei Europene, doamna Francoise Le Bail, a scos în
evidenă că formarea profesională judiciară la nivel european
reprezintă o prioritate pentru Agenda Justiie 2020, fiind de dorit ca
portalul E- Justice să devină cât mai curând un instrument
operaional. Deși s-au făcut pași concrei pentru crearea și
dezvoltarea unui spaiu de justiie european, mai este mult de făcut
în această direcie, respectiv cooperarea judiciară la nivel
european între Statele Membre ale Uniunii Europene trebuie să
devină mai eficientă și să fie consolidată, fiind de dorit să fie create
puni stabile între diferitele sisteme juridice și tradiii ale Statelor
Membre, iar hotărârile judecătorești să fie mai ușor recunoscute în
spaiul UE.
Doamna Francoise Le Bail a mai subliniat în discursul său
că, potrivit Agendei Justiia 2020, Comisia Europeană militează
pentru consolidarea a ceea ce a fost deja realizat, codificarea
dreptului și a practicii Uniunii Europene și completarea cadrului
existent cu iniiative noi. A reieșit foarte limpede faptul că, în opinia
Comisiei Europene, elementul cheie în realizarea unui spaiu
autentic al justiiei la nivelul UE constă în îmbunătăirea încrederii
reciproce între state, însă acest proces are nevoie de eforturi
constante.
În acest context, formarea profesională poate face
diferena, potrivit celor declarate de către reprezentantul Comisiei
Europene, prin aceea că garantează respectarea și aplicarea
drepturilor prevăzute în legislaia Uniunii. De pildă, în perioada
2011-2012, mai mult de 130.000 de juriști din Statele Membre au
beneficiat de formare profesională în domeniul dreptului Uniunii

Europene, în această cifră fiind incluși un sfert din numărul
judecătorilor și procurorilor din UE. Este îmbucurător că până în
anul 2020, Comisia Europeană își propune să formeze 700.000 de
juriști din Statele Membre UE în domeniul dreptului Uniunii
Europene, ceea ce înseamnă jumătate din numărul total al
acestora.
Pe portalul european e-Justice a fost creată o nouă
seciune consacrată formării profesionale, materialele postate
acolo - care conin inclusiv bune practici în activitatea de formare
profesională a personalului din sistemul judiciar la nivel european
putând fi folosite atât pentru studiul individual cât și de către
formatori în cadrul sesiunilor de formare dedicate dreptului Uniunii
Europene. Aceste bune practici ar trebui, în opinia
reprezentantului Comisiei Europene, să fie surse de inspiraie și
traduse în idei concrete, fiind de așteptat ca multe proiecte de
cooperare transfrontalieră să integreze în viitor aceste practici.
Cooperarea între profesii și sesiunile de formare profesională
mixte, cu participani provenind din medii profesionale diferite,
sunt fără doar și poate benefice în anumite contexte, după cum
formarea profesională transfrontalieră ar trebui extinsă și în cazul
unor profesii care nu au recurs suficient la acest sistem, precum
avocaii și grefierii.
În închiderea evenimentului găzduit de Comisia
Europeană, doamna Francoise Le Bail a concluzionat că
răspunderea formării profesionale a personalului din sistemul
judiciar aparine, în principal, furnizorilor de formare profesională
din Statele Membre, ceea ce înseamnă că acestora le revine
sarcina să pună în practică agenda Uniunii Europene în această
materie. Însă ei nu sunt singuri, pentru că, și pe viitor, Comisia
Europeană ne asigură că va continua să fie un facilitator și un
catalizator activ în spaiul justiiei, mai ales prin punerea la
dispoziie a resurselor financiare necesare pentru implementarea
unor proiecte transfrontaliere în cadrul Uniunii Europene.
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EFECTELE DECIZIEI NR. 176 DIN 26 MARTIE 2014
A CURŢII CONSTITUŢIONALE CU PRIVIRE
LA NUMIREA JUDECĂTORILOR ŞI PROCURORILOR
ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE ŞI MANDATELE
AFLATE ÎN CURS
Judecător ILEANA DAN
Direcţia Legislaţie, Documentare şi Contencios

În Monitorul Oficial al României nr. 351 din 13 mai 2014,
Partea I, a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr. 176 din
26 martie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
invocată în Dosarul nr. 3.718/1/2013 al Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.
Prin această Decizie, Curtea Constituţională a constatat
că prevederile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor sunt neconstituţionale.
Dispoziiile art. 50 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 303/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare aveau, la data
analizei de constituionalitate efectuate de Curte, următorul cuprins:
„Art. 50 - (1) Pentru numirea în funcţii de conducere, sunt
necesare următoarele condiţii minime de vechime:
a) pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte de
judecătorie, prim-procuror al parchetului de pe lângă
judecătorie şi adjunct al acestuia, o vechime de 5 ani în
funcţia de judecător sau procuror;
b) pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte de
tribunal sau tribunal specializat, precum şi preşedinte de
secţie la tribunal, prim-procuror al parchetului de pe
lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă tribunalul
pentru minori şi familie, adjunct al acestuia şi procuror
şef secţie al parchetului de pe lângă tribunal sau al
parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori şi
familie, o vechime de 6 ani în funcţia de judecător sau
procuror;
c) pentru funcţia de preşedinte, vicepreşedinte,
preşedinte de secţie la curtea de apel, procuror general
al parchetului de pe lângă curtea de apel şi adjunct al
acestuia, procuror şef secţie al parchetului de pe lângă
curtea de apel, o vechime de 8 ani în funcţia de
judecător sau procuror.
(2) La calcularea vechimii prevăzute la alin. (1) se ia în
considerare şi perioada în care judecătorul sau procurorul a fost
avocat.”
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După cum se observă, dispoziţia legală constatată
neconstituţională prevedea posibilitatea ca la calcularea vechimii
minime necesare pentru numirea în funcţii de conducere a
judecătorilor şi procurorilor să fie avută în vedere şi perioada în
care judecătorul sau procurorul a fost avocat.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a analizat
efectele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 176 din 26 martie 2014
cu privire la:
1. Situaţia judecătorilor şi procurorilor numiţi în funcţii de
conducere înainte de publicarea Deciziei în Monitorul
Oficial.
2. Situaţia judecătorilor şi procurorilor cu privire la care, în
procedura concursului pentru numirea în funcţii de
conducere aflat în desfăşurare, s-a constatat că
îndeplinesc condiţiile de participare la concurs
prevăzute de art. 48 alin. (2) şi art. 49 alin. (2), inclusiv
condiţia de vechime conform art. 50 alin. (1) şi (2) din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor,
Potrivit art. 147 alin. (1) şi (4) din Constituţia României,
republicată:
„(1) Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare,
precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind
neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45
de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale
dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul,
după caz, nu pun de acord prevederile
neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe
durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind
neconstituţionale sunt suspendate de drept.
(4) Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul
Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt
general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.”

1. Cu privire la prima dintre situaţiile deduse analizei,
Decizia Curţii Constituţionale nr. 176/2014 nu poate produce
efecte referitor la judecătorii şi procurorii care au fost numiţi
anterior, până la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei, în
funcţii de conducere, cu luarea în considerare a vechimii în
profesia de avocat, şi care, fără aceasta, nu ar avea vechimea
necesară numai în raport cu dispoziţiile art. 50 alin. (1) din Legea
nr. 303/2004.
O altă soluţie ar fi de natură să contravină principiului
neretroactivităţii. În acest sens este şi analiza efectuată de Curtea
Constituţională în considerentele Deciziei nr. 61/2007 privind
modul în care se produc efectele unei dispoziţii legale care prevăd
un nou caz de încetare de drept a mandatului de consilier local sau
judeţean, viceprimar ori primar.
S-a reţinut că „în condiţiile în care legea îşi propune să
modifice statutul dobândit la data începerii mandatului, prin
instituirea unui caz nou de încetare a acestuia, legea devine
retroactivă. Nu se poate pretinde unui subiect de drept să
răspundă pentru o conduită anterioară intrării în vigoare a unei legi
care reglementează sau modifică, pentru viitor, această conduită.
Subiectul de drept nu putea să prevadă conţinutul noilor
reglementări în domeniu adoptate de legiuitor, iar comportamentul
său este unul normal dacă se desfăşoară în cadrul ordinii de drept
atunci în vigoare.”
În consecinţă, Curtea a apreciat că este neconstituţional,
în sensul încălcării art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală, ca
printr-o normă legală să fie sancţionat un comportament
manifestat anterior intrării în vigoare a acelei norme.
Pe de altă parte, Curtea Constituţională, prin Decizia nr.
375/2005 referitoare la sesizările de neconstituţionalitate a Legii
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele
măsuri adiacente, a statuat, printre altele, faptul că „principiul
inamovibilităţii se aplică atât în privinţa duratei funcţiei de
judecător cât şi la durata mandatului funcţiei de conducere
îndeplinit de acesta, care nu poate fi nici micşorată, nici prelungită
fără consimţământul judecătorului.”
De asemenea, Curtea a mai reţinut că „pe de altă parte,
legiuitorul este liber să redimensioneze, printr-o lege nouă, durata
mandatelor funcţiilor de conducere în alt fel decât legea în vigoare,
dar numai pentru viitor, nu şi pentru mandatele în curs, altfel ar
însemna să se nesocotească regula neretroactivităţii legii, care
este normă de nivel constituţional, prevăzută în art. 15 alin. (2) din
Legea fundamentală. (…) Încetarea sau, respectiv, scurtarea
tuturor mandatelor de conducere în curs de exercitare se
constituie într-un precedent legislativ primejdios pentru
funcţionarea statului de drept.” S-a reţinut, totodată, că
„judecătorul este personajul central al statului de drept, iar
instabilitatea legislativă privind cariera sa profesională ar constitui
un factor descurajator atât în alegerea profesiei cât şi în fidelitatea
faţă de lege şi de regulile deontologice.” S-a apreciat, de
asemenea, că, în contextul cunoaşterii precedentului legislativ de
„suprimare a mandatului de conducere fără a i se imputa vreo
culpă profesională, judecătorul numit într-o funcţie de conducere
încetează să mai fie independent”, ci ar fi „îndemnat să se
subordoneze programului şi oportunităţii factorului politic
competent să decidă asupra duratei mandatului său.”

Argumentele reţinute de instanţa de contencios
constituţional, cu referire la lege, sunt, în egală măsură, valabile şi
în privinţa deciziilor Curţii Constituţionale, care în virtutea art. 147
alin. (4) din Constituţie, sunt supuse aceluiaşi principiu
constituţional, al neretroactivităţii, garanţie fundamentală a
drepturilor constituţionale de natură a asigura securitatea
raporturilor juridice (în sens similar - decizia Curţii Constituţionale
nr. 838/2009) .
Pe aceste premise, rezultă că modificarea condiţiilor de
vechime pentru exercitarea unei funcţii de conducere poate fi
realizată numai pentru viitor, iar nu şi pentru mandatele în curs,
pentru că altfel ar fi nesocotit principiul neretroactivităţii.
În aceleaşi coordonate, trebuie interpretate şi dispoziţiile
art. 51 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 303/2004, în conformitate cu
care revocarea din funcţiile de conducere a judecătorilor se
dispune „în cazul în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile
necesare pentru numirea în funcţiile de conducere.”
Imperativul neretroactivităţii legii şi deciziilor Curţii
Constituţionale se opune oricărei interpretări în conformitate cu
care modificarea, prin lege sau ca efect al unei decizii a Curţii
Constituţionale, a uneia din „condiţiile necesare pentru numirea în
funcţia de conducere”, ar putea să afecteze şi mandatele în curs.
Din această perspectivă, în acord cu principiul
constituţional al neretroactivităţii legii şi deciziilor Curţii
Constituţionale, ipoteza prevăzută la art. 51 alin. (2) lit. a) din
Legea nr. 303/2004 poate viza doar acele condiţii de numire în
funcţie prevăzute de legea în vigoare la momentul numirii în
funcţie. Cu alte cuvinte, revocarea din funcţie pe temeiul acestei
prevederi legale poate interveni doar dacă judecătorul sau
procurorul nu mai îndeplineşte vreuna dintre condiţiile care i-au
fost cerute pentru numirea în funcţie, iar nu şi în situaţia în care nu
ar îndeplini alte noi condiţii stabilite ulterior numirii în funcţia
respectivă, prin lege sau jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
Un alt argument în acelaşi sens poate fi dedus şi din
natura juridică a instituţiei revocării din funcţie. De regulă,
revocarea din funcţie are natura juridică a unei sancţiuni pentru o
conduită sau o situaţie imputabilă persoanei faţă de care intervine.
Or, în ipoteza dedusă analizei nu s-ar putea reţine, în nici un caz,
că este imputabilă judecătorului sau procurorului numit într-o
funcţie de conducere o modificare ulterioară, printr-o lege nouă
sau decizie a Curţii Constituţionale, a condiţiilor pentru numirea în
aceeaşi funcţie.
Astfel, în ceea ce priveşte judecătorii şi procurorii care au
fost numiţi în funcţii de conducere anterior publicării în Monitorul
Oficial a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 176/2014, aceştia nu pot
fi revocaţi din funcţia de conducere, chiar dacă nu ar întruni nici la
data publicării deciziei menţionate vechimea necesară pentru
numirea în funcţii de conducere numai conform art. 50 alin. (1) din
Legea nr. 303/2004.
Aceasta întrucât, la data numirii în funcţiile de conducere,
îndeplineau condiţiile prevăzute de lege astfel cum erau în vigoare
la acel moment, iar intervenţia ulterioară a Deciziei Curţii
Constituţionale nu poate avea efect retroactiv, urmând a se aplica
numai pentru viitor, nu şi pentru trecut.
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2. Referitor la cea de-a doua situaţie analizată la nivelul
Consiliului Superior al Magistraturii s-au reţinut următoarele:
Prin Hotărârea Plenului nr. 362/19.03.2014 s-a aprobat
organizarea, în perioada 28 martie - 25 iunie 2014, a concursului
sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a
judecătorilor şi procurorilor la curţile de apel, tribunale şi
judecătorii, precum şi la parchetele de pe lângă acestea. La data
de 25 aprilie 2014 s-au publicat tabelele privind candidaţii
judecători şi procurori care îndeplinesc condiţiile legale de
participare la concurs/examen, iar ulterior soluţionării
contestaţiilor formulate de candidaţii respinşi s-au publicat şi
listele finale.
Aşadar, analiza îndeplinirii condiţiilor de participare la
concurs s-a efectuat înainte de publicarea Deciziei Curţii
Constituţionale nr. 176/2014 în Monitorul Oficial, fiind avută în
vedere şi vechimea prevăzută de art. 50 alin. (2) din Legea nr.
303/2004, însă în tabelul cu candidaţii care au fost consideraţi a
îndeplini condiţiile de participare la concurs/examen, s-a precizat
faptul că decizia menţionată a Curţii Constituţionale nu a fost încă
publicată în Monitorul Oficial.
Cu toate acestea, în noul context normativ determinat de
publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei Curţii Constituţionale,
prin suspendarea aplicării dispoziţiilor alin. (2) al art. 50 din Legea
nr. 303/2004, impusă de norma constituţională consacrată de art.
147 alin. (1) din Legea fundamentală, vechimea în funcţia de
avocat nu mai poate fi avută în vedere pentru ocuparea funcţiilor
de conducere.
Condiţia de vechime prevăzută de art. 50 alin. (1) din
Legea 303/2004 este instituită în vederea numirii în funcţiile de
conducere, astfel că această condiţie trebuie să fie îndeplinită, în
mod obligatoriu, la momentul numirii în funcţia de conducere.
În acest sens, trebuie avut în vedere faptul că, în
reglementarea art. 50 alin. (1), condiţiile de vechime prevăzute la
lit. a) - c), sunt condiţii „pentru numirea în funcţii de conducere.”
Aceeaşi concluzie este impusă şi de prevederile art. 52 alin. (1) lit.
a), care se referă tot la condiţiile necesare „pentru numirea în
funcţii de conducere.” Or, în contextul în care la data analizării de
către Secţiile Consiliului a propunerilor de numire în funcţii de
conducere a judecătorilor şi procurorilor în ipoteza analizată, una
dintre condiţiile cumulativ prevăzute de lege nu mai este
îndeplinită, nu se poate ignora neîndeplinirea acesteia, ce s-ar
constata anterior numirii. O altă soluţie ar echivala cu neaplicarea
deciziei Curţii Constituţionale deja publicate, cu nerespectarea
principiului constituţional privind obligativitatea deciziilor instanţei
de contencios constituţional pentru viitor, consacrat de art. 147
alin. (4) din Constituţie.
Prin suspendarea aplicării dispoziţiilor alin. (2) al art. 50
din Legea nr. 303/2004, ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a
Deciziei Curţii Constituţionale nr. 176/2014, prin care s-a constatat
că aceste dispoziţii sunt neconstituţionale, vechimea în funcţia de
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avocat nu mai poate fi avută în vedere pentru ocuparea funcţiilor
de conducere.
În consecinţă, nu pot fi numiţi în funcţii de conducere
judecătorii şi procurorii care nu au vechimea prevăzută de art. 50
alin. (1) din Legea 303/2004, adică numai în funcţiile de judecător
sau procuror, chiar dacă anterior publicării Deciziei nr. 176/2014 a
Curţii Constituţionale, s-au considerat îndeplinite condiţiile de
participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor de conducere.
Nu s-ar putea reţine că Secţiile Consiliului pot ignora, la
momentul numirii în funcţie de conducere a candidaţilor, efectele
publicării deciziei Curţii Constituţionale cu motivarea că o astfel de
analiză a fost efectuată anterior, în vederea participării la concurs,
de către comisia de organizare a concursului/examenului, Secţiile
având ele însele obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor
condiţiilor prevăzute de lege la momentul numirii în funcţii de
conducere a candidaţilor.
Pe aceste premise, referitor la a doua problemă analizată
s-a conturat concluzia că magistraţii care participă la concursul
sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere desfăşurat
în perioada 28 martie - 25 iunie 2014, pentru care la calcularea
vechimii, comisia de organizare a luat în considerare vechimea în
profesia de avocat şi care ar urma să promoveze concursul se află
în situaţia neîndeplinirii condiţiei de vechime prevăzute de art. 50
alin. (1) din Legea nr. 303/2004.
Punctul de vedere astfel argumentat la nivelul Direcţiei
Legislaţie, Documentare şi Contencios a fost ulterior transpus în
Hotărârea (de principiu) nr. 595 din 15 mai 2014 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii.
În contextul prezentat, ca soluţii de principiu, Plenul, în
temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, a
hotărât următoarele:
1. Decizia Curţii Constituţionale nr. 176/2014, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 351 din 13 mai 2014, nu se aplică
judecătorilor şi procurorilor numiţi anterior în funcţii de conducere,
în această situaţie nefiind aplicabile dispoziţiile art. 51 alin. (2) lit.
a) din Legea nr. 303/2004, întrucât modificarea condiţiilor de
vechime pentru exercitarea unei funcţii de conducere poate fi
realizată doar pentru viitor, iar nu şi pentru mandatele în curs,
întrucât altfel ar fi nesocotit principiul neretroactivităţii.
2. Magistraţii care participă la concursul sau examenul
pentru numirea în funcţii de conducere, desfăşurat în perioada 28
martie - 25 iunie 2014, pentru care la calcularea vechimii, comisia
de organizare a luat în considerare vechimea în profesia de avocat
şi care ar urma să promoveze concursul se vor afla în situaţia
neîndeplinirii condiţiei de vechime prevăzută de art. 50 alin. (1) din
Legea nr. 303/2004.

ADOPTAREA REGULAMENTULUI COMUN PRIVIND
NUMIREA CA JUDECĂTOR SAU PROCUROR
MILITAR, TRANSFERUL DE LA INSTANŢELE
SAU PARCHETELE CIVILE LA INSTANŢELE SAU
PARCHETELE MILITARE, PRECUM ŞI ACORDAREA
GRADELOR MILITARE ŞI ÎNAINTAREA ÎN GRAD
A JUDECĂTORILOR ŞI PROCURORILOR MILITARI
Judecător IULIANA CORCOVEANU
Direcţia legislaţie, documentare şi contencios

Prin Legea nr. 255 din 19 iulie 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 dispoziţii procesual penale a fost modificat, între altele, şi
articolul 32 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Ca urmare a modificării, conţinutul art. 32 din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor a devenit
următorul:
„Art. 32 (1) poate fi numită judecător sau procuror militar
persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru
intrarea în magistratură, cu avizul conform al Ministerul Apărării
Naţionale privind îndeplinirea condiţiilor legale pentru dobândirea
calităţii de ofiţer activ în cadrul acestui minister.
(2) Numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de
la instanţele sau parchetele civile la instanţele sau parchetele
militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad
a judecătorilor şi procurorilor militari se fac potrivit unui
regulament comun al Consiliului Superior al Magistraturii şi
MinisteruluiApărării Naţionale”.
În aplicarea dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, anterior
reprodus şi ale art. 109 alin. (4) din Legea nr. 80/1995 privind
statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Apărării Naţionale
au adoptat Regulamentul comun privind numirea ca judecător sau
procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la
instanţele sau parchetele militare, precum şi acordarea gradelor
militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari,
care a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 313 din
29.04.2014, Partea I.

Regulamentul dă eficienă atributului Consiliului Superior
al Magistraturii de a analiza şi dispune cu privire la cererile de
numire a judecătorilor în funcţia de procuror militar sau a
procurorilor în funcţia de judecător militar, precum şi la cererile de
numire a judecătorilor militari în funcţia de procuror militar sau a
procurorilor militari în funcţia de judecător militar.

Structura Regulamentului
Structurat în două capitole, Regulamentul cuprinde un set
de dispoziţii referitoare la numirea şi transferul în funcţiile de
judecător militar şi de procuror militar, şi un altul care priveşte
acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi
procurorilor militari, după cum urmează:
A. Procedura numirii şi transferului în funcţii
de judecător militar şi de procuror militar
Regulile referitoare la numirea judecătorului sau
procurorului în funcţia de judecător sau procuror militar, astfel cum
se regăsesc în primul capitol al Regulamentului, cuprind condiţiile
generale ale numirii, respectiv transferului, ambele situaţii fiind
condiţionate de deţinerea gradului profesional minim de tribunal,
precum şi de deţinerea dreptului de a funcţiona la instanţa sau
parchetul la care judecătorul sau procurorul solicită numirea. O
cerinţă suplimentară atât pentru numire, cât şi pentru transfer o
reprezintă deţinerea cetăţeniei române.
Acelaşi capitol cuprinde regulile procedurale pentru
numire sau transfer în funcţia de judecător sau procuror militar, cu
particularităţile impuse de calitatea de ofiţer, începând cu lista
posturilor vacante de execuţie sau care urmează a se vacanta la
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1

toate instanţele şi parchetele militare şi continuând cu
documentele specifice necesare, precum declaraţia pe propria
răspundere referitoare la incompatibilităţi şi ultimul raport de
evaluare a activităţii profesionale.
Existenţa locurilor vacante la instanţele sau parchetele
militare este evidenţiată într-un referat de către Direcţia Resurse
Umane şi Organizare din cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii, referat care va include şi datele relevante privind
cariera solicitantului, numărul cererilor de transfer formulate
pentru instanţa sau parchetul în cauză, dificultăţile de ocupare a
posturilor vacante şi durata vacanţelor posturilor la instanţa sau
parchetul militar unde se solicită numirea sau transferul.
La soluţionarea cererilor de numire sau transfer
menţionate pot fi avute în vedere criterii de vechime (vechimea
efectivă în funcţia de judecător sau procuror, vechimea la instanţa
sau parchetul de la care provine solicitantul, vechimea în gradul
aferent instanţei sau parchetului la care se solicită numirea),
precum şi cerinţa avizului favorabil privind îndeplinirea condiţiilor
legale pentru dobândirea calităţii de ofiţer în activitate.
Îndeplinirea tuturor condiţiilor legale pentru dobândirea
calităţii de ofiţer în activitate conduce la obţinerea avizului
conform, pe care îl eliberează Ministerul Apărării Naţionale după
efectuarea examinării medicale pentru stabilirea aptitudinii de
îndeplinire a serviciului militar, a testării în vederea promovării
2
baremelor de pregătire fizică şi după evaluarea psihologică.
Etapa următoare eliberării avizului conform de către
Ministerul Apărării Naţionale constă în susţinerea unui interviu de
către solicitant în faţa secţiei corespunzătoare a Consiliului
Superior al Magistraturii, iar după susţinerea interviului, secţia
corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii adoptă o
hotărâre şi sesizează Plenul Consiliului.
În cazul admiterii cererii, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii propune Preşedintelui României eliberarea din
funcţia de judecător civil sau militar, ori procuror civil sau militar şi
numirea ca procuror militar sau judecător militar, după caz.
Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se comunică
MinisteruluiApărării Naţionale.
Procedura de transfer al judecătorului sau procurorului în
funcţia de judecător sau de procuror militar se realizează în mod
similar.

1

În finalul primului capitol este cuprinsă o prevedere
specială, care se referă la reîncadrarea judecătorului sau
procurorului militar pensionat, regula fiind că aceasta nu se va
putea realiza decât la instanţa sau parchetul în cadrul căruia a
funcţionat până la data pensionării, cu respectarea procedurii de
numire, respectiv transfer.

B. Procedura acordării gradelor militare şi înaintării
în grad a judecătorilor şi procurorilor militari.
Acordarea gradului militar judecătorilor şi procurorilor
nominalizaţi în hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se
face de către ministrul apărării naţionale, la propunerea Direcţiei
instanţelor militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale,
respectiv a Secţiei parchetelor militare din cadrul Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Gradele militare propuse spre acordare se stabilesc în
funcţie de îndeplinirea de către solicitanţi a criteriilor referitoare la
pregătirea, vechimea în specialitate raportată la stagiile minime în
grad, vârsta acestora, ţinând seama de respectarea prevederilor
art. 52 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu
modificările şi completările ulterioare, cu observaţiile următoare:
- în situaţiile de numire a judecătorilor în funcţia de
procuror militar şi a procurorilor în funcţia de judecător
militar, acordarea gradelor se face începând cu data
publicării decretului Preşedintelui României în Monitorul
Oficial;
- în situaţia de transfer al judecătorilor de la o instanţă civilă
la o instanţă militară şi al procurorilor de la un parchet
civil la un parchet militar, acordarea gradelor militare se
face începând cu data prevăzută în hotărârea Consiliului
Superior al Magistraturii ca fiind cea a transferului.
După ce numirea sau transferul au avut loc, judecătorii şi
procurorii militari depun jurământul militar prevăzut de lege la
sediul instanţei militare la care urmează să funcţioneze, respectiv
la sediul Secţiei parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
În sfârşit, Regulamentul prevede că înaintările în grad la
termen, înainte de termen sau în mod excepţional se fac cu
respectarea prevederilor Legii nr. 80/1995, cu modificările şi
3
completările ulterioare.

Posturile vacante de conducere nu se ocupă prin numire, ci potrivit procedurilor speciale stabilite prin lege şi Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi
procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor
în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare (art. 4, teza a II-a).
2
Propunerea de acordare a avizului favorabil sau nefavorabil se face de către Direcţia instanţelor militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, respectiv Secţia
Parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de casaţie şi Justiţie, în cuprinsul unui raport (art. 4).
3
Direcţia instanţelor militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, respectiv Secţia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie propun înaintarea în gradul militar următor, la termen, a judecătorilor militari, respectiv a procurorilor militari, cu respectarea dispoziţiilor din Legea nr. 80/1995, cu
modificările şi completările ulterioare, referitoare la stagiul minim în grad, gradul militar al funcţiei şi calificativele obţinute în aprecierile de serviciu anuale - art. 11 alin. (1).
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NOILE REGLEMENTĂRI PRIVIND ACCESUL
MAGISTRAŢILOR LA INFORMAŢII CLASIFICATE
Judecător ILEANA DAN
Direcţia legislaţie, documentare şi contencios

Prin Legea nr. 255 din 19 iulie 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 dispoziţii procesual penale, s-a modificat şi completat,
printre altele, şi articolul 7 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 privind
protecţia informaţiilor clasificate, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, astfel:
„Accesul la informaţii clasificate ce constituie secret de
stat, respectiv secret de serviciu, potrivit art. 15 lit. d) şi e), este
garantat, sub condiţia validării, alegerii sau numirii şi a depunerii
jurământului, pentru următoarele categorii de persoane:
a) Preşedintele României;
b) primul-ministru;
c) miniştri;
d) deputaţi;
e) senatori;
f) judecători;
g) procurori;
h) magistraţi-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie,
care, în concordanţă cu atribuţiile specifice, sunt
îndreptăţite să aibă acces la informaţiile clasificate fără
îndeplinirea procedurilor prevăzute la alin. (1) - (3), respectiv la
art. 28, în baza unor proceduri interne ale instituţiilor din care
aceştia fac parte, avizate de Oficiul Registrului Naţional al
Informaţiilor Secrete de Stat, după ce au luat cunoştinţă de
responsabilităţile ce le revin privind protecţia informaţiilor
clasificate şi au semnat angajamentul scris de păstrare a
secretului prevăzut la art. 36 alin. (3).
La articolul 7, după alin. (4) s-a introdus un nou
alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
(5) Pentru judecători, procurori şi magistraţii-asistenţi
ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procedura internă
prevăzută la alin. (4) se stabileşte prin regulament elaborat de
Consiliul Superior al Magistraturii şi avizat de Oficiul
Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat.”
În aplicarea dispoziţiilor art. 7 alin. (4) şi (5) din Legea nr.
182/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
anterior expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin
Hotărârea nr. 140 din 06 februarie 2014, a aprobat Regulamentul
privind accesul judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor asistenţi
ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la informaţii clasificate secrete

de stat şi secrete de serviciu, care include şi trei anexe - parte
integrantă din regulament, avizat de Oficiul Registrului Naţional al
Informaţiilor Secrete de Stat (conform art. 7 alin. 5 anterior expus)
şi publicat pe pagina de internet a Consiliului.

Structura Regulamentului.
Regulamentul este structurat în patru capitole care
cuprind dispoziţii generale, reglementări privind accesul la
informaţii clasificate, evidenţa, întocmirea, păstrarea,
multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi alte
operaţiuni privind informaţiile clasificate, norme tranzitorii şi finale.
Regulamentul include şi trei anexe, elaborate în temeiul art. 7 alin.
(4), (5) şi art. 36 alin. (3) din Legea nr. 182/2002, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare - Angajament de păstrare a
secretului de stat şi de serviciu, Aviz privind îndeplinirea condiţiilor
generale de acces la informaţii clasificate al
judecătorilor/procurorilor/magistraţilor asistenţi ai Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie şiAcord privind accesul la informaţii clasificate al
judecătorilor/ procurorilor/magistraţilor asistenţi ai Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie.
A. Dispoziţiile generale din partea introductivă prevăd că
regulamentul reglementează procedura de acces la informaţii
clasificate ce constituie secret de stat, respectiv secret de serviciu,
pentru judecători, procurori şi magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie.
Din examinarea modificărilor şi completărilor aduse Legii
nr. 182/2002 prin Legea nr. 255/2013 rezultă că s-a extins sfera
categoriilor care au dreptul la informaţii clasificate ce constituie
secret de stat, respectiv secret de serviciu, în temeiul art. 7 alin.
(4), prin includerea în sfera acestor categorii (demnitari) şi a
judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor asistenţi ai Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie.
Aceste dispoziţii instituite la nivelul legislaţiei primare,
precum şi principiul necesităţii de a cunoaşte, consacrat expres în
ceea ce priveşte accesul la informaţii clasificate (art. 33 din H.G.
nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de
protecţie a informaţiilor clasificate în România cu modificările şi
completările ulterioare), au fost transpuse corespunzător şi în
regulament (art. 2).
În cuprinsul regulamentului, pe lângă dispoziţiile generale
din art. 2 alin. (1) - (3) care vizează activitatea, de principiu, a
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tuturor judecătorilor şi procurorilor, sunt reglementate, în celelalte
alineate ale aceluiași articol, şi ipoteze privind activităţi specifice
desfășurate în anumite situaţii de către aceste categorii
profesionale, după cum se va prezenta în continuare.
B. Normele privind accesul la informaţii clasificate al
acestor categorii de persoane, astfel cum se regăsesc în al doilea
capitol din Regulament vizează, în esenţă, prezentarea
persoanelor cărora le sunt aplicabile şi a condiţiilor care trebuie să
fie îndeplinite în acest sens.
Accesul judecătorilor, procurorilor şi magistraţilorasistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la informaţii
clasificate, este garantat, potrivit art. 7 alin. (4) din Legea nr.
182/2002 cu modificările şi completările ulterioare, sub condiţia
numirii şi depunerii jurământului.
Judecătorii şi procurorii,
inclusiv membrii Consiliului Superior al Magistraturii care au
calitatea de judecător şi procuror, sunt îndreptăţiţi să aibă acces la
informaţiile clasificate secret de stat ori secret de serviciu, fără
îndeplinirea procedurilor de verificare prevăzute la art. 7 alin. (1) (3) şi art. 28 din Legea nr. 182/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, după ce au luat cunoştinţă de responsabilităţile ce le
revin privind protecţia informaţiilor clasificate şi au semnat
angajamentul scris de păstrare a secretului prevăzut la art. 7 alin.
(4), respectiv art. 36 alin. (3) din aceeaşi lege.
În condiţiile prezentate, judecătorii şi procurorii pot avea
acces la informaţiile clasificate secret de stat ori secret de serviciu,
cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte, în
concordanţă cu atribuţiile specifice.
Aceleaşi dispoziţii se aplică şi judecătorilor
delegaţi/desemnaţi să îndeplinească şi alte activităţi în cadrul
compartimentelor instanţei, judecătorilor de supraveghere a
privării de libertate, judecătorilor sau procurorilor detaşaţi/delegaţi
la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al
Magistraturii, Inspecţia Judiciară şi Şcoala Naţională de Grefieri,
magistraţilor - asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu
respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte, în măsura în
care accesul la informaţiile clasificate este necesar pentru
exercitarea atribuţiilor specifice.
Dispoziţiile anterior menţionate se aplică în mod
corespunzător inspectorilor judiciari, aceştia putând avea acces la
informaţiile clasificate secret de stat ori secret de serviciu deţinute
de Inspecţia Judiciară, de instanţele judecătoreşti şi parchetele de
pe lângă acestea, inclusiv la informaţiile clasificate din cauzele
aflate pe rolul acestora, cu respectarea principiului necesităţii de a
cunoaşte şi în concordanţă cu atribuţiile specifice.
În temeiul dispoziţiilor din legislaţia primară s-au consacrat
pentru aceste categorii profesionale obligaţii din perspectiva
accesului la informaţiile clasificate, vizând păstrarea secretului
4

asupra informaţiilor clasificate care le-au fost încredinţate în timpul
4
exercitării funcţiei şi durata pentru care se menţin.
În regulament este prezentată procedura concretă în
acest sens, inclusiv obligaţia conducătorului instanţei/parchetului
sau instituţiilor prevăzute la art. 2, sau, după caz, a persoanei care
coordonează măsurile privind protecţia informaţiilor clasificate, de
a aduce la cunoştinţa persoanelor prevăzute la alin. (1)
responsabilităţile ce le revin privind protecţia informaţiilor
clasificate.
În acelaşi capitol sunt prevăzute situaţiile de excepţie în
care un judecător/procuror/ magistrat asistent nu poate avea acces
la informaţii clasificate [art. 4 alin. (1) lit. a), c), d) din Regulamentul
menţionat: când faţă de acesta s-a dispus luarea unei măsuri
preventive sau trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei
infracţiuni; dacă a fost sancţionat disciplinar pentru abaterea
disciplinară prevăzută de art. 99 lit. j) din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi pe durata
cercetării disciplinare pentru această abatere; când acesta are
calitatea de suspect pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
securităţii naţionale sau a unei infracţiuni prevăzute de Legea nr.
535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu
modificările şi completările ulterioare]. Totodată, sunt reglementate
procedura de comunicare a acestor măsuri şi consecinţele
constatării existenţei uneia dintre situaţiile enumerate.
Pe de altă parte, este consacrată procedura de emitere a
avizului pentru accesul la informaţii clasificate al persoanelor
5
vizate de regulament.
Alte aspecte reglementate vizează studierea informaţiilor
clasificate, atât din perspectiva condiţiilor ce trebuie îndeplinite de
persoana în cauza concretă, dar şi din perspectiva unor aspecte
privind spaţiul (special amenajat) precum şi a obligaţiei de a se
asigura securitatea documentelor clasificate pe perioada în care
acestea sunt încredinţate în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice.
Definirea informaţiilor clasificate, precum şi stabilirea
claselor de secretizare sunt transpuse conform normelor din
legislaţia primară, având în vedere importanţa şi consecinţele care
s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării lor
neautorizate.
În acelaşi sens s-au prevăzut şi norme privind modul de
organizare a compartimentelor speciale care deţin, prelucrează,
procesează, păstrează, manipulează, multiplică informaţii
clasificate şi ţin evidenţa acestora.
C. Dispoziţiile privind evidenţa, întocmirea, păstrarea,
multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi alte
operaţiuni privind informaţiile clasificate, cuprinse în capitolul
III reflectă normele instituite la nivelul legislaţiei primare.

Obligaţiile persoanelor prevăzute la art. 2 privind păstrarea secretului asupra informaţiilor clasificate care le-au fost încredinţate în timpul exercitării funcţiei, se menţin în
timpul suspendării din funcţie, precum şi după eliberarea din funcţie, pe întreaga perioadă a menţinerii clasificării informaţiei (art. 3 alin. 5).
După verificarea îndeplinirii condiţiilor de acces la informaţii clasificate prevăzute de art. 7 alin. (4) şi art. 36 alin. (3) din Legea nr. 182/2002, cu modificările şi completările
ulterioare şi a faptului că persoana nu se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), conducătorul instanţei/parchetului sau, după caz, al instituţiei la care
funcţionează aceasta, eliberează, de îndată, avizul al cărui model este prevăzut în Anexa 2, care face parte integrantă din prezentul regulament. Pentru preşedinţii
instanţelor şi conducătorii parchetelor, cu excepţia preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi, respectiv, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, avizul prevăzut la alin. (7) este eliberat de către preşedintele instanţei ierarhic superioare, respectiv, de către conducătorul parchetului ierarhic
superior (art. 4 alin. 7 şi 8).

5
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S-au reglementat astfel activitatea de primire, evidenţă,
procesare, multiplicare, păstrare şi celelalte operaţiuni auxiliare
privind documentele care conţin informaţii clasificate secrete de stat
sau de serviciu (se organizează în condiţii de siguranţă conform
Legii nr. 182/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu
modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.
781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, Hotărârii
Guvernului nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul,
distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei
clasificate, cu modificările şi completările ulterioare şi, dacă este
cazul, reglementărilor militare), desemnarea personalului auxiliar
de specialitate care să asigure efectuarea acestor operaţiuni,
precum şi participarea la şedinţele de judecată în cauze în care se
gestionează informaţii clasificate şi efectuarea actelor ulterioare
acestor şedinţe (numai dintre persoanele care deţin certificat de
securitate sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate în
condiţiile actelor normative speciale indicate), întreprinderea
demersurilor necesare astfel încât să existe personalul auxiliar
suficient pentru asigurarea desfăşurării activităţii în condiţii optime.
Accesul la informaţii clasificate pentru personalul auxiliar
din cadrul instanţelor nu este reglementat în cuprinsul
Regulamentului privind accesul judecătorilor, procurorilor şi
magistraţilor asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la
informaţii clasificate secrete de stat şi secrete de serviciu.
Regulamentul a fost adoptat ca urmare a modificării şi
completării Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor
clasificate prin Legea nr. 255/2013, potrivit căreia s-a extins sfera
categoriilor prevăzute de art. 7 alin. (4), care, în concordanţă cu
atribuţiile specifice, sunt îndreptăţite să aibă acces la informaţiile
clasificate fără îndeplinirea procedurilor prevăzute la alin. (1) - (3),
respectiv la art. 28, prin includerea în această categorie
(demnitari) şi a judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor asistenţi
ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

În contextul expus, pentru toate celelalte categorii de
personal din cadrul instanţelor (care nu sunt exceptate prin
modificarea legislativă menţionată) rămâne aplicabilă procedura
prevăzută până în prezent cu privire la obţinerea
certificatului/autorizaţiei de acces la informaţii clasificate - Legea
nr. 182/2002, Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru
aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor
clasificate în România, Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind
protecţia informaţiilor secrete de serviciu, Hotărârea Guvernului
nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi
protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate
Din perspectiva atribuţiilor personalului auxiliar care
efectuează activităţi în legătură cu documentele clasificate,
6
relevant este art. 15.
Referitor la măsurile pentru protecţia fizică a locurilor în
care se păstrează documentele care conţin informaţii clasificate,
pe lângă referirea la aplicabilitatea dispoziţiilor prevăzute la nivel
naţional de reglementările privind protecţia informaţiilor
clasificate, în Regulament s-a conturat şi o normă tranzitorie care
7
să asigure aceste măsuri până la asigurarea fondurilor necesare.
D. Ultimul capitol al Regulamentului cuprinde dispoziţii
tranzitorii şi finale.
S-a prevăzut expres faptul că normele acestuia se
completează, se interpretează şi se aplică în concordanţă cu
dispoziţiile legale speciale privind protecţia informaţiilor
clasificate, respectiv Legea nr. 182/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.
781/2002 , Hotărârea Guvernului nr. 1349/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, şi, dacă este cazul, reglementările militare.
S-au reglementat aspecte privind verificarea condiţiei
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) teza I, precum şi situaţia
autorizaţiilor de acces sau, după caz, certificatelor de securitate
emise persoanelor enumerate la art. 2, anterior intrării în vigoare a
8
prezentului regulament.

6

Personalul auxiliar care efectuează activităţi în legătură cu documentele clasificate exercită, în principal, următoarele atribuţii: predă şi primeşte corespondenţa clasificată;
asigură evidenţa materialelor şi a documentelor care conţin informaţii clasificate; prelucrează şi procesează materialele şi documentele care conţin informaţii clasificate;
păstrează şi manipulează materialele şi documentele care conţin informaţii clasificate; asigură păstrarea registrului de evidenţă a autorizaţiilor/certificatelor acordate
personalului auxiliar de specialitate; asigură păstrarea condicii de predare-primire a informaţiilor clasificate, a registrelor de evidenţă a informaţiilor strict secrete de
importanţă deosebită, strict secrete şi secrete, a informaţiilor secrete de serviciu, a registrului unic de evidenţă a registrelor, a condicilor, borderourilor şi caietelor pentru
informaţii clasificate, respectiv a unui caiet pentru predarea/primirea ştampilei; asigură arhivarea documentelor ori a materialelor care conţin informaţii clasificate, în
condiţiile legii; eliberează copii privind documentele clasificate numai după parcurgerea procedurii pentru fotocopiere prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 cu
modificările şi completările ulterioare; tehnoredactează şi ţine evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de stat şi secrete de serviciu pentru personalul auxiliar şi
celelalte categorii de persoane, respectiv a angajamentelor, avizelor şi acordurilor prevăzute de prezentul regulament; ţine evidenţa activităţilor de instruire şi a fişelor de
pregătire individuală în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate. îndeplineşte orice alte atribuţii de competenţa acestora prevăzute în actele normative privind informaţiile
clasificate (art. 15 alin.1). În cazul în care exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) presupune folosirea aparaturii electronice sau a sistemelor informatice se aplică
normele speciale din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare (art.15 alin.2).
7
Până la asigurarea fondurilor necesare pentru achiziţionarea containerelor, dispozitivelor şi elementelor de infrastructură prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.
585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, măsurile minime obligatorii
pentru instanţe şi parchete pentru protecţia şi paza locurilor în care se păstrează documentele care conţin informaţii clasificate sunt următoarele:
a) Documentele care conţin informaţii clasificate se păstrează în spaţii distincte de cele în care se află celelalte dosare, în fişete metalice asigurate cu încuietori şi sigilate.
b) Mecanismele de închidere pentru uşa încăperii în care sunt păstrate documentele care conţin informaţii clasificate presupun existenţa a cel puţin două încuietori, cu chei
diferite. Cele două chei nu pot fi deţinute în acelaşi timp de aceeaşi persoană.
c) În cazul în care în încăperea în care se păstrează documentele care conţin informaţii clasificate este prevăzut un spaţiu cu ferestre, acestea sunt asigurate cu gratii fixe.
Aceste prevederi se aplică în mod corespunzător pentru informaţiile clasificate care sunt stocate pe orice tip de suport (art. 12 alin. 2 şi 3).
8
În vederea verificării condiţiei prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) teza I, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a Regulamentului, preşedintele instanţei/conducătorul
parchetului sau al instituţiei în care funcţionează persoanele prevăzute la art. 2, solicită datele referitoare la aplicarea sancţiunii disciplinare pentru abaterea prevăzută de art.
99 lit. j) din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţiei Resurse Umane şi Organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii,
care va verifica dosarele profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, inclusiv sub aspectul încadrărilor juridice anterioare ale acestei abateri disciplinare (art. 17 alin. 2).
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NECESITATEA INIŢIERII UNUI PROIECT DE LEGE
PRIVIND DOMENIUL DE FUNCŢIONARE
A TRIBUNALELOR SPECIALIZATE PENTRU
SOLUŢIONAREA CAUZELOR CU PROFESIONIŞTI
DIANA GAVRILIŢĂ, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor
Direcţia Legislaţie, Documentare şi Contencios

În şedinţa Grupului de lucru interinstituţional, Consiliul
superior al Magistraturii - Ministerul Justiţiei, pentru pregătirea
sistemului judiciar în vederea intrării în vigoare a noilor coduri din
data de 11.03.2014, s-a apreciat că este necesară sesizarea
Ministerului Justiţiei cu propuneri de modificare a Legii nr.
304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, astfel încât să permită
înfiinţarea de tribunale specializate, secţii şi complete specializate
şi pentru profesionişti în materie economică sau cu o propunere de
proiect de lege pentru stabilirea domeniului de funcţionare a
tribunalelor specializate.
În data de 19 martie 2014, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii a apreciat că, pentru claritatea reglementării şi
asigurarea eficienţei legislative, este preferabilă varianta iniţierii
unui proiect de lege chiar cu acest obiect, respectiv stabilirea
domeniului de funcţionare a Tribunalelor Specializate Bucureşti,
Argeş, Cluj şi Târgu Mureş.
Prin art. 225 din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, s-a stabilit că secţiile
comerciale existente la data intrării în vigoare a Codului civil din
cadrul tribunalelor şi al curţilor de apel se vor reorganiza ca secţii
civile, iar cauzele comerciale aflate în curs de soluţionare la data
intrării în vigoare a Codului civil vor continua să fie soluţionate de
aceleaşi complete de judecată. Mai mult, prin art. 226 alin. (1) lit. b)
din acelaşi act normativ, s-a stabilit că specializarea anumitor
complete din cadrul secţiilor civile poate avea ca obiect cererile în
materia societăţilor comerciale şi a altor societăţi, cu sau fără
personalitate juridică, precum şi în materia registrului comerţului.
Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 71/2011, Legea
privind organizarea judiciară nr. 304/2004 prevedea domeniul
comercial ca şi specializare distinctă, iar în cadrul curţilor de apel şi
tribunalelor funcţionau secţii sau, după caz, complete specializate
pentru cauze comerciale.
Codul comercial, abrogat prin Legea nr. 71/2011, stabilea
faptele de comerţ şi determina calitatea de comerciant şi, implicit,
domeniul dreptului comercial.
Erau suspuse legii comerciale nu numai raporturile
rezultate din actele juridice (manifestările de voinţă săvârşite în
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scopul de a produce efecte juridice), ci şi raporturile izvorâte din
faptele juridice (manifestările de voinţă săvârşite fără intenţia de a
produce efecte juridice sau orice ale împrejurări de care legea
leagă producerea unor efecte juridice). Astfel, potrivit Codului
comercial, intrau sub incidenţa legii comerciale nu numai
contractele comerciale, ci şi faptele licite (îmbogăţirea fără justă
cauză, plata nedatorată, gestiunea de afaceri) şi faptele ilicite,
săvârşite de comercianţi în legătură cu activitatea lor comercială.
Raţiunea ce a stat la baza acestor dispoziţii legale trebuie
menţinută şi în noul context legislativ, urmând a se regăsi în
normele care reglementează domeniul anterior denumit
„comercial”, inclusiv din perspectiva stabilirii jurisdicţiei
competente.
În conformitate cu art. 3 din Codul Civil, aprobat prin Legea
nr. 287/2009, dispoziţiile acestuia se aplică raporturilor dintre
profesionişti, precum şi raporturilor dintre aceştia şi orice alte
subiecte de drept civil.
Noţiunea de "profesionist", în înţelesul noului Cod Civil,
include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator
economic, precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare
activităţi economice sau profesionale, astfel cum aceste noţiuni
sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a Codului civil.
În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în
vigoare a Codului civil, referirile la comercianţi se consideră a fi
făcute la persoanele fizice sau, după caz, la persoanele juridice
supuse înregistrării în registrul comerţului, potrivit prevederilor
art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Noţiunea de
„comerciant” supravieţuieşte în măsura în care ea este menţionată
în norme speciale care conţin un sens propriu al acestei noţiuni,
precum şi într-o serie de acte normative menţionate expres în
Legea pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind
Codul civil.
Deşi intenţia legiuitorului a fost aceea de a cuprinde în
Noul Cod civil toate reglementările privind relaţiile comerciale,
rămân supuse în continuare în principal dispoziţiilor speciale în
vigoare societăţile comerciale, persoanele fizice autorizate,
întreprinderile familiale, grupurile de interes economic,

organizaţiile cooperatiste, regiile autonome, societăţile de
asigurări, instituţiile de credit, activitatea bancară în general,
societăţile de servicii de intermediere financiară, societăţile
comerciale emitente de valori imobiliare. De asemenea, rămân
aplicabile cu prioritate legile speciale referitoare la insolvenţă şi
concordat, titlurile de credit şi instrumentele de plată, dispoziţiile
referitoare la comercianţi din legile speciale la care se referă art. 6
alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
287/2009 privind Codul civil.
Ţinând cont de necesitatea stabilirii domeniului de
competenţă a tribunalelor specializate, se impune stabilirea
înţelesului noţiunii de “profesionist în materie economică”.
La art. 8 din Legea nr. 71/2011, se stabilesc următoarele:
„(1) Noţiunea "profesionist" prevăzută la art. 3 din Codul civil
include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator
economic, precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare
activităţi economice sau profesionale, astfel cum aceste noţiuni
sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a Codului civil.
(2) În toate actele normative în vigoare, expresiile "acte de
comerţ", respectiv "fapte de comerţ" se înlocuiesc cu expresia
"activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii".
Dată fiind concepţia noului Cod civil, dispoziţiile acestuia
se aplică deopotrivă atât foştilor comercianţi, care pot fi incluşi în
categoria extinsă a profesioniştilor din actuala reglementare,
respectiv raporturilor dintre aceştia, precum şi raporturilor dintre
asemenea persoane şi orice alte subiecte de drept civil (art. 2 şi
art. 3 Cod civil).
În şedinţa din data de 11 martie 2014 a Grupului de lucru
interinstituţional pentru pregătirea sistemului judiciar în vederea
intrării în vigoare a noilor coduri, s-a apreciat că în domeniul de
competenţă al tribunalelor specializate nu ar trebui să se includă şi
cauzele în care una din părţi exercită o profesiune liberală (avocat,
arhitect, notar, etc.), astfel încât specializarea tribunalului ar trebui
să privească numai raporturile juridice în care este implicat un
profesionist în materie economică.
Pentru exprimarea acestei aprecieri a fost avut în vedere
faptul că, potrivit art. 35-37 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în cadrul curţilor de apel şi al
tribunalelor funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate
pentru […] societăţi, registrul comerţului, insolvenţă,
concurenţă neloială sau pentru alte materii. De asemenea,
potrivit art. 37 alin. (1) şi (3), în domeniile prevăzute de art. 36 alin.
(3) se pot înfiinţa tribunale specializate, care preiau cauzele de
competenţa tribunalului în domeniile în care funcţionează.
Trimiterea la noţiunea de “societăţi” este rezultatul
raportării la Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a
altor legi care reglementează alte tipuri de societăţi cu sau fără
personalitate juridică (Legea nr. 36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi
completările ulterioare; Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările
ulterioare), astfel că în domeniul tribunalelor specializate ar trebui
să intre toate cauzele având ca obiect raporturi juridice
născute din activitatea acestor societăţi, precum şi din acte

sau fapte producătoare de beneficii, ori săvârşite în cadrul
unei întreprinderi.
De asemenea, este necesar a se delimita pentru care
tipuri de profesionişti în sensul legii civile nu este oportun a fi
încărcat rolul tribunalelor specializate (ele nefiind în competenţa
fostelor tribunale comerciale).
Astfel, activităţile care fac obiectul unei profesiuni
liberale (activitatea avocaţială, medicală, notarială şi altele
asemenea) nu au avut caracter comercial. Prin urmare, nici
raporturile litigioase rezultate din aceste activităţi nu au fost
calificate drept comerciale şi nu au fost alocate secţiilor sau
completelor specializate în fosta materie comercială.
Raportat la dispoziţiile legale pre-citate şi la definiţiile
cuprinse în legile speciale enunţate, nu pot fi incluse în categoria
„profesioniştilor în materie economică”, neavând caracter
comercial, activităţile asociaţiilor de locatari şi asociaţilor de
proprietari înfiinţate conform Legii nr. 114/1996 - Legea locuinţei,
republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.
230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare.
Nu pot intra în sfera de competenţă a tribunalelor
specializate nici cauzele privind activităţile fundaţiilor sau
asociaţiilor fără scop lucrativ.
Prin urmare, noţiunea de "profesionist în materie
economică" include categoriile de comerciant, întreprinzător,
operator economic, precum şi orice alte persoane autorizate
să desfăşoare activităţi organizate ce constau în producerea,
administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de
servicii, cu scopul de a obţine profit.
Modul de delimitare a competenţelor tribunalelor
specializate nu trebuie să presupună, în faza înregistrării dosarului
şi anterior repartizării lui, analize complexe care ar putea ajunge
chiar la fondul cauzei, ci o examinare formală.
Aceasta, pe de o parte, pentru previzibilitatea prevederii
din perspectiva justiţiabililor care ar formula cereri şi le-ar adresa
unei asemenea instanţe, cât şi în ceea ce priveşte verificările
formale pe care le efectuează grefierul registrator la momentul
înregistrării dosarului în sistem Ecris.
Pentru aceste motive, delimitarea trebuie să aibă în
vedere elemente ce reies din conţinutul cererii de chemare în
judecată, să nu presupună verificări şi analize suplimentare
(depunerea statutului, a actului constitutiv sau a altor asemenea
înscrisuri din care rezultă corespondenţa litigiului cu obiectul de
activitate).
O identificare uşoară a naturii litigiului încă de la
înregistrarea cererii ar fi de natură să asigure şi celeritatea,
scurtarea duratei procedurilor şi evitarea declinărilor cu
privire la competenţa soluţionării cauzelor respective.
Luând în considerare toate aceste argumente, în şedinţa
din data de 19 martie 2014, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii a decis sesizarea Ministrului Justiţiei cu proiectul de
lege pentru stabilirea domeniului de funcţionare a tribunalelor
specializate în soluţionarea litigiilor cu profesionişti în materie
economică, având următorul cuprins:
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PROIECT DE LEGE
pentru stabilirea domeniului de funcţionare a
tribunalelor specializate în soluţionarea litigiilor cu
profesionişti în materie economică
„Art. 1 - Prezenta lege cuprinde dispoziţii pentru punerea
în aplicare a art. 37 alin. (1) şi art. 36 alin. (3) din Legea nr.
304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu
modificările ulterioare, precum şi a art. 226 din Legea nr. 71/2011
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,
având ca obiect stabilirea domeniilor de funcţionare a tribunalelor
specializate în soluţionarea litigiilor cu profesionişti în materie
economică.
Art. 2 - (1) În înţelesul prezentei legi, sunt „profesionişti
în materie economică” întreprinderile şi întreprinzătorii, operatorii
economici, precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare
activităţi organizate ce constau în producerea, administrarea ori
înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, cu scopul de a
obţine profit, precum: societăţile comerciale, persoanele fizice
autorizate, întreprinderile familiale, grupurile de interes economic,
societăţile agricole, organizaţiile cooperatiste, regiile autonome,
societăţile de asigurări, instituţiile de credit, societăţile de leasing,
societăţile de servicii de intermediere financiară, societăţile
emitente de valori mobiliare.
(2) Sunt „profesionişti în materie economică” şi
persoanele cărora li se aplică legile speciale privitoare la
insolvenţă, concordat preventiv şi mandat ad-hoc, la titlurile de
credit şi instrumentele de plată, precum şi comercianţii la care se
referă art. 6 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.
(3) Nu se includ în categoria „profesioniştilor în materie
economică”, asociaţiile de locatari şi de proprietari, fundaţiile şi
asociaţiile fără scop patrimonial, organizaţiile neguvernamentale,
precum şi persoanele care exercită o profesiune liberală.
Art. 3 - (1) Tribunalele specializate prevăzute la art. 1
judecă, în funcţie de competenţa materială stabilită prin Legea nr.
134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, sau prin
legi speciale, următoarele cauze:
a) cererile în materia societăţilor reglementate de Legea
nr. 31/1990, a societăţilor cooperative, a organizaţiilor
cooperatiste şi a altor forme de asociere prevăzute de Legea
nr.1/2005, a societăţilor agricole, a grupurilor de interes economic,
precum şi în materia oricăror alte persoane juridice de drept privat
sau societăţi cu sau fără personalitate juridică, care desfăşoară
activităţi economice, cu excepţia celor în materia profesiilor
liberale şi a celor care fac obiectul contenciosului administrativ;
b) cererile în materia registrului comerţului;
c) cauzele în materie de insolvenţă, mandat ad-hoc,
concordant preventiv, precum şi orice tipuri de cauze în care legea
prevede competenţa judecătorului sindic;
d) litigiile dintre consumatorii prejudiciaţi şi operatorii
economici, decurgând din normele legale referitoare la protecţia
consumatorilor şi litigiile privind clauzele abuzive din contractele
încheiate între profesionişti şi consumatori, inclusiv cauzele având
ca obiect nulitatea clauzelor abuzive.
e) cererile care privesc restrângerea, împiedicarea ori
denaturarea concurenţei, cu excepţia celor date prin lege în
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competenţa instanţelor de contencios administrativ;
f) cererile privind titlurile de valoare şi alte instrumente
financiare, inclusiv contestaţiile la executare care privesc aceste
titluri;
g) contestaţiile la executare referitoare la înţelesul,
întinderea sau aplicarea titlurilor executorii, altele decât hotărârile
judecătoreşti, dacă provin de la un profesionist în materie
economică, precum şi contestaţiile la executare referitoare la
înţelesul, întinderea sau aplicarea hotărârilor judecătoreşti
pronunţate de tribunalele specializate prevăzute la art. 1;
h) cererile în materia asigurărilor de persoane şi de bunuri;
i) cererile privind piaţa de capital, precum şi cele privind
privatizarea;
j) cererile de recunoaştere şi executare a hotărârilor
străine, pronunţate de instanţe comerciale din străinătate sau de
către instanţe civile străine, în care cel puţin una din părţi este
profesionist în materie economică;
k) incidentele privind arbitrajul;
l) cererile de recunoaştere şi executare a hotărârilor
arbitrale străine;
m) cererile care au ca obiect nulitatea, anularea,
încheierea, executarea rezoluţiunea sau rezilierea contractelor în
care cel puţin una din părţi are calitatea de profesionist în materie
economică;
n) cererile privind constatarea existenţei sau inexistenţei
unui drept patrimonial, precum şi acţiunile în realizarea unui drept
patrimonial, când cel puţin una dintre părţi este profesionist în
materie economică şi litigiul vizează activitatea acestuia.
(2) Căile de atac prevăzute de lege, declarate împotriva
hotărârilor pronunţate în primă instanţă de judecătorii în litigiile
prevăzute la alin. (1), sunt judecate de tribunalele specializate
prevăzute la art. 1, dacă legea nu prevede altfel.
Art. 4 - (1) Căile de atac prevăzute de lege, formulate
împotriva hotărârilor pronunţate în soluţionarea cauzelor prevăzute
la art. 2, se judecă, după caz, de către secţia specializată în
soluţionarea litigiilor cu profesioniştii în materie economică de la
curţile de apel sau de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(2) În cazul în care la curţile de apel nu există secţie
specializată în soluţionarea litigiilor cu profesionişti în materie
economică, soluţionarea căilor de atac prevăzute la alin. (1) se va
realiza de către complete specializate în această materie.
Art. 5 - (1) Litigiile cu profesioniştii în materie economică
aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a prezentei legi
vor continua să fie soluţionate de completele de judecată învestite.
(2) În caz de trimitere spre rejudecare în cauzele
prevăzute la alin. (1) este competent tribunalul specializat.
Art. 6 - Cauzele aflate în curs de judecată la secţiile a VI-a
şi a VII-a ale Tribunalului Bucureşti se vor trimite spre soluţionare,
pe cale administrativă, Tribunalului Specializat Bucureşti, la data
începerii funcţionării acestuia.
Art. 7 - În cazul în care, după intrarea în vigoare a
prezentei legi, se înfiinţează noi tribunale specializate în
soluţionarea litigiilor cu profesionişti în materie economică,
cauzele aflate în curs de judecată se vor trimite spre soluţionare
acestora, pe cale administrativă, la data începerii funcţionării lor.
Art. 8 - Prezenta lege intră în vigoare la data de ……..”

OBLIGATIVITATEA CONSTITUIRII COLEGIILOR
DE CONDUCERE LA INSTANŢE MĂSURI LUATE
DE CĂTRE CONSILIUL SUPERIOR AL
MAGISTRATURII ÎN VEDEREA BUNEI DESFĂŞURĂRI
A ACTIVITĂŢII ACESTORA
Judecător IULIANA CORCOVEANU
DIANA GAVRILIŢĂ, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor
Direcţia Legislaţie, Documentare şi Contencios

Consiliului Superior al Magistraturii i-a fost solicitată, de
către o instanţă, formularea unui punct de vedere cu privire la
oportunitatea modificării Regulamentului de ordine interioară al
instanţelor judecătoreşti pentru situaţia imposibilităţii constituirii
colegiului de conducere, cauzată de refuzul judecătorilor de a face
parte din acest organism de conducere, precum şi pentru situaţia
neavizării de către colegiul de conducere a deciziilor preşedintelui
instanţei.
În şedinţa din 11 martie 2014, Comisia nr. 2 - Eficientizarea
activităţii Consiliului Superior al Magistraturii si a instituţiilor
coordonate, parteneriatul cu instituţiile interne si societatea civilă,
constituită la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii a analizat
această solicitare, însuşindu-şi punctul de vedere al Direcţiei
Legislaţie, Documentare şi Contencios, prin care s-au exprimat
următoarele aprecieri:
La nivelul legislaţiei primare, reprezentate de Legea nr.
304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi al legislaţiei secundare,
reprezentate de Regulamentul de ordine interioară al instanţelor
judecătoreşti, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările
ulterioare s-a statuat obligativitatea constituirii unui organism
colegial de conducere - colegiul de conducere.
Raţiunea pentru care s-a instituit obligativitatea constituirii
unui organism colectiv de conducere la nivelul instanţelor
judecătoreşti a fost aceea de a asigura distribuirea echitabilă a
atribuţiilor privind organizarea şi conducerea instanţei, precum şi
pentru a asigura participarea tuturor judecătorilor la conducerea
acesteia.
Pentru a da eficienţă acestui deziderat, la elaborarea Legii
nr. 304/2004 s-au avut în vedere două situaţii: aceea în care la
judecătorii şi tribunale specializate numărul judecătorilor este mai
mic de 3, caz în care atribuţiile colegiului de conducere se exercită
de preşedinte, şi situaţia în care numărul judecătorilor este mai

mare de 3, caz în care a fost instituit un organism colectiv de
conducere colegiul.
Refuzul judecătorilor instanţei de a face parte din colegiul
de conducere nu a fost anticipat, deci nici reglementat, fiind o
situaţie excepţională.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, sesizat în
precedent cu o situaţie similară, a adoptat în şedinţa din data de 23
ianuarie 2014 următoarea soluţie:
- la instanţele cu un număr mai mare de 3 judecători este
obligatorie constituirea colegiului de conducere, precum şi
exercitarea atribuţiilor specifice de către acesta;
- exercitarea atribuţiilor colegiului de conducere de către
preşedintele instanţei, în alte situaţii decât cele prevăzute în
prezent, presupune modificarea Legii nr. 304/2004, Comisia nr. 1 Independenţa si responsabilizarea justiţiei, eficientizarea
activităţii acesteia şi creşterea performanţei judiciare, integritatea
şi transparenţa sistemului judiciar din cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii urmând a aprecia asupra oportunităţii sesizării
Ministerului Justiţiei în legătură cu acest aspect.
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- s-a apreciat necesară completarea Regulamentului de
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, astfel:
La articolul 21, după alineatul (12) se introduce un nou
alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:
„(13) Dacă din cauza numărului de judecători ai instanţei
care declară că nu înţeleg să facă parte din colegiu sau din alte
cauze obiective, colegiul de conducere nu se poate constitui cu
numărul legal de membri, până la constituirea colegiului prin
procedura alegerii prevăzută de alineatele (3) - (11), activitatea
acestuia se va desfăşura prin participarea la şedinţele colegiului,
cu drept de vot, prin rotaţie la intervale de 3 luni, a judecătorilor în
activitate, în ordinea descrescătoare a vechimii la instanţa la care
funcţionează colegiul.”
Această completare a Regulamentului de ordine interioară
al instanţelor judecătoreşti s-a efectuat prin Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 231 din 6 martie 2014.
În ceea ce priveşte solicitarea de a se adopta prin
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti o
normă care să permită preşedintelui instanţei ca, în cazul
imposibilităţii constituirii colegiului de conducere, să poată emite
ordine cu valoare similară hotărârilor de colegiu, s-a apreciat că
soluţia ca preşedintele instanţei să exercite atribuţiile colegiului de
conducere nu poate fi acceptată, câtă vreme conducerea
instanţelor se realizează prin intermediul unor organe determinate
de lege, dintre care două sunt colective (colegiul de conducere şi
adunarea generală), ceea ce presupune posibilitatea participării
tuturor judecătorilor la organizarea instanţei.
De asemenea, prevederea în lege a posibilităţii ca o
instanţă să poată fi condusă numai de către preşedinte reprezintă
o situaţie de excepţie care se referă exclusiv la judecătoriile cu
număr maxim de 3 judecători. Întrucât excepţiile sunt de strictă
interpretare, ele nu pot fi extinse asupra altor situaţii decât cele
avute în vedere la elaborarea normei care le reglementează.
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S-a considerat previzibil ca asemenea situaţii să nu
survină nici în fapt, având în vedere că obligativitatea constituirii
colegiului presupune completarea acestuia cu judecătorii cu
vechimea cea mai mare în acea instanţă, în ordine
descrescătoare, de îndată ce colegiul s-a descompletat şi
judecătorii instanţei refuză să facă parte din acesta.
Utilizând acest algoritm simplu de completare a colegiului
de conducere, este de aşteptat ca preşedintele instanţei să nu
adopte măsuri de natura celor pentru care, potrivit legii, este
necesară fie aprobarea colegiului de conducere al judecătoriei,
precum numirea, când este cazul, a judecătorului de serviciu,
stabilirea locului şi programului de desfăşurare a activităţii
acestuia, ori desemnarea judecătorilor care îndeplinesc şi alte
atribuţii decât cele de judecată, fie propunerea acestuia, precum
înfiinţarea completelor specializate.
Prin urmare, s-a considerat că nu este nici în spiritul Legii
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, nici în cel al
Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, şi
nici temeinic justificată prevederea posibilităţii preşedintelui ca,
prin ordin, să substituie hotărârile colegiului de conducere
În concluzie, s-a subliniat că Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii a apreciat deja că deblocarea unor situaţii similare
celei expuse în solicitare, în care constituirea colegiului de
conducere este imposibilă din cauza refuzului judecătorilor
instanţei, se va realiza prin constituirea obligatorie a colegiului de
conducere cu judecătorii în activitate, în ordinea descrescătoare a
vechimii la instanţa la care funcţionează colegiul şi că propunerea
adoptării prin Regulamentul de ordine interioară al instanţelor
judecătoreşti a unei norme care să permită preşedintelui instanţei
ca, în cazul imposibilităţii constituirii colegiului de conducere, să
poată emite ordine cu valoare similară hotărârilor de colegiu, nu
este justificată nici sub aspectul legalităţii, nici sub cel al
oportunităţii ei.

CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA
MODIFICĂRII ŞI COMPLETĂRII GHIDULUI PRIVIND
RELAŢIA DINTRE SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMÂNIA
ŞI MASS-MEDIA, CA URMARE A INTRĂRII ÎN
VIGOARE A NOILOR CODURI ÎN MATERIE PENALĂ
Procuror LOREDANA BĂLĂNOIU
Direcţia legislaie, documentare şi contencios

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 573 din 6 mai 2014 au fost modificate şi
completate dispoziţiile Ghidului privind relaţia dintre sistemul
judiciar din România şi mass-media, aprobat prin Hotărârea nr.
482/2012.
Structural, cea mai importantă intervenţie normativă
asupra Ghidului a constituit-o, potrivit art. I pct. 6 din hotărârea
menţionată, inserarea în cadrul Capitolului II, după art. 27 a două
1
noi secţiuni, respectiv Secţiunea 2 - Reguli aplicabile în
procedurile desfăşurate în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi,
2
1
4
cuprinzând articolele 27 - 27 şi Secţiunea 2 - Reguli aplicabile în
5
7
procedura de cameră preliminară, cuprinzând articolele 27 - 27 ”.
În concret, principalele modificări şi completări aduse
Ghidului se referă la următoarele aspecte:
- restabilirea limitelor accesului reprezentanţilor massmedia la dosarele înregistrate pe rolul parchetelor în timpul
urmăririi penale;
- reglementarea limitelor accesului reprezentanţilor
mass-media la dosarele înregistrate pe rolul judecătorului de
drepturi şi libertăţi şi în procedura de cameră preliminară, precum
şi a persoanei care soluţionează solicitările jurnaliştilor având ca
obiect eliberarea de copii şi extrase ale încheierilor prin care
judecătorul de drepturi şi libertăţi s-a pronunţat asupra măsurilor
preventive, măsurilor asigurătorii şi contestaţiei privind durata
urmăririi penale, precum şi de extrase ale minutelor şi copii ale
soluţiilor pronunţate de judecătorul de cameră preliminară;
- reglementarea accesului reprezentanţilor mass-media
la dosarele înregistrate pe rolul instanţei, în procesele-penale, în
perioada cuprinsă între data finalizării procedurii de cameră
preliminară şi primul termen de judecată şi în procesele-civile, în
perioada cuprinsă între momentul înregistrării cererii de chemare
în judecată şi fixarea primului termen de judecată;
- crearea cadrului de aplicare a dispoziţiilor art. 352 alin.
(9) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „pe durata
judecăţii, completul de judecată poate interzice expres publicarea

şi difuzarea, prin mijloace scrise sau audiovizuale, de texte,
desene, fotografii sau imagini de natură a dezvălui identitatea
persoanei vătămate, a părţii civile, a părţii responsabile civilmente
sau a martorilor”, în sensul reglementării modalităţii de aducere la
cunoştinţa tuturor reprezentanţilor mass-media a interdicţiei
dispuse de instanţă şi a precizării că în cazul în care această
măsură este dispusă în timpul şedinţei de judecată reprezentanţii
mass-media prezenţi în sală sunt obligaţi să o respecte şi să nu
transmită altor jurnalişti materialele interzise a fi difuzate.
La baza adoptării acestei hotărâri a stat necesitatea corelării
dispoziţiilor Ghidului cu noile reglementări procesual penale.
În acest sens, la data de 1 februarie 2014 a intrat în vigoare
noul Cod de procedură penală, aprobat prin Legea nr. 135/2010,
care a adus modificări substanţiale vechii reglementări. Au fost
introduse instituţii şi soluţii noi, au fost restructurate etapele
urmăririi penale, a fost regândit locul şi rolul fiecărui organ judiciar
şi au fost introduse competenţe noi care să garanteze separarea
funcţiilor judiciare în procesul penal.
Sub acest aspect, fiecare dintre fazele procesului penal a
necesitat analiză proprie.
Astfel, în ceea ce priveşte accesul reprezentanţilor massmedia la dosarele înregistrate pe rolul parchetelor, s-a apreciat că
modificările aduse regulilor care reglementează urmărirea penală,
precum şi instituţiile nou introduse nu afectează caracterul
nepublic al acestei faze. Caracteristicile fazei de judecată a
procesului penal constând în oralitatea şi publicitatea şedinţei de
judecată nu se regăsesc în continuare în faza de urmărire penală,
astfel cum este aceasta reglementată de noile dispoziţii, aceasta
fază având un caracter preponderent scris. Totodată, continuă să
fie aplicabile şi în faza urmăririi penale, ca principii generale,
principiul prezumţiei de nevinovăţie şi respectarea demnităţii
umane şi a vieţii private, reglementate la art. 4, respectiv art. 9 din
noul Cod de procedură penală.
Or, dispoziţiile din Ghid care stabilesc regulile aplicabile în
faza de urmărire penală au ca obiective fixate în chiar preambulul
secţiunii care reglementează modul în care se realizează
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comunicarea cu mass-media în timpul urmării penale principiile mai
sus enunţate.
Astfel, după ce primul articol din Capitolul II, Secţiunea 2 Reguli aplicabile în faza de urmărire penală al Ghidului, respectiv
art. 22, stabileşte că, „în timpul urmăririi penale, comunicarea
Ministerului Public cu mass-media se realizează cu respectarea
specificului acestei faze a procesului penal, care se desfăşoară
fără publicitatea caracteristică judecăţii”, articolul 23 prevede că
„regulile stabilite în prezenta secţiune au drept scop respectarea
prezumţiei de nevinovăţie, protecţia vieţii private şi de familie,
evitarea perturbării sau periclitării bunei desfăşurări a urmăririi
penale şi punerii în pericol a siguranţei victimei, a martorilor sau a
membrilor familiilor acestora”.
În concordanţă cu reglementarea art. 22 şi 23 din Ghid, art.
24 din acelaşi act normativ prevede că „dosarele aflate pe rolul
parchetelor nu pot fi studiate de reprezentanţii mass-media,
accesul acestora la informaţiile de interes public privind stadiul în
care se află cercetările efectuate în cauză realizându-se prin
emiterea de comunicate sau prin comunicarea de informaţii la
cerere, în condiţiile legii”.
Pe de altă parte, întrucât în reglementarea anterioară a
Ghidului comunicarea de informaţii reprezentanţilor mass-media
era permisă, de regulă, după dispunerea măsurii începerii
urmăririi penale, odată cu restructurarea etapelor acestei faze a
fost necesar să fie restabilit momentul de la care pot fi transmise
jurnaliştilor informaţii privind stadiul actelor de cercetare. Astfel, în
noua reglementare măsura începerii urmăririi penale se dispune
cu privire la faptă, imediat după ce se verifică actul de sesizare şi
se constată inexistenţa cauzelor de împiedicare a exercitării
acţiunii penale, nemaiexistând faza actelor premergătoare.
Calitatea de suspect, noţiune echivalentă celei de învinuit din
reglementarea anterioară, presupune luarea de către procuror a
deciziei de continuare a urmăririi penale faţă de o persoană având
această calitate [Când din datele şi probele existente în cauză
rezultă indicii rezonabile că o anumită persoană a săvârşit fapta
pentru care s-a început urmărirea penală, procurorul dispune ca
urmărirea penală să se efectueze în continuare faţă de aceasta,
care dobândeşte calitatea de suspect - art. 305 alin. (3) noul Cod
de procedură penală.]
Pe cale de consecinţă, momentul echivalent în noua
reglementare a Ghidului, de la care pot fi comunicate informaţii
reprezentanţilor mass-media despre stadiul actelor de cercetare,
a fost stabilit ca fiind data de la care există un suspect în cauza
penală, adică data de la care procurorul decide continuarea
urmăririi penale faţă de un suspect. Totuşi, s-a considerat că, dacă
fapta ce formează obiectul dosarului penal prezintă un grad de
pericol social ridicat sau justifică un interes deosebit pentru public
pot fi comunicate şi înainte de acest moment informaţii despre
începerea urmăririi penale cu privire la faptă şi măsurile dispuse în
cauză în vederea identificării făptuitorului sau pentru strângerea
probelor, cu excepţia situaţiei în care prin transmiterea acestor
informaţii s-ar periclita rezultatul anchetei.
S-a apreciat, însă, că transmiterea către reprezentanţii
mass-media a informaţiilor privind existenţa unui suspect în cauză
şi a măsurilor dispuse faţă de acesta poate fi făcută numai după ce
persoanei care a devenit suspect i se aduce la cunoştinţă această
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calitate sau, dacă aceasta nu este posibilă, numai după luarea
măsurilor necesare pentru aducerea la cunoştinţă, considerânduse că prima informare asupra acestei calităţi nu trebuie să fie cea
din mass-media. În acest sens, art. 307 din noul Cod de procedură
penală prevede că „Persoanei care a dobândit calitatea de
suspect i se aduc la cunoştinţă, înainte de prima sa audiere,
această calitate, fapta pentru care este suspectată, încadrarea
juridică a acesteia, drepturile procesuale prevăzute la art. 83,
încheindu-se în acest sens un proces-verbal.”
În ceea ce priveşte posibilitatea eliberării către
reprezentanţii mass-media de fotocopii ale unor acte prin care este
soluţionată cauza sau prin care sunt luate anumite măsuri în timpul
urmăririi penale, a fost reconsiderată soluţia adoptată anterior în
sensul că, exceptând soluţiile de clasare şi cele de renunţare la
urmărirea penală, poate fi pus la dispoziţia jurnaliştilor doar un
extras al actelor respective. În reglementarea anterioară a
Ghidului, după asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal şi
eliminarea pasajelor referitoare la conţinutul unor probe dacă din
prezentarea sau analizarea acestora rezultau informaţii prin a căror
divulgare se încălca dreptul la respectarea vieţii private sau se
periclita desfăşurarea procesului penal, reprezentanţilor massmedia le putea fi eliberată o fotocopie a rechizitoriului, precum şi ale
soluţiilor de netrimitere în judecată sau ale actelor prin care au fost
luate măsuri procesuale privind persoana învinuitului/inculpatului
(începerea urmăririi penale, punerea în mişcare a acţiunii penale,
luarea măsurilor preventive care intră în competenţa procurorului şi
sesizarea instanţei competente în vederea luării măsurii arestării
preventive).
În ceea ce privește posibilitatea eliberării unei copii a
rechizitoriului reprezentanţilor mass-media, având în vedere
obiectul camerei preliminare (de verificare a legalităţii sesizării
instanţei, precum şi de verificare a legalităţii administrării probelor
şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală) şi
ţinând cont de caracterul nepublic al şedinţei în camera
preliminară (la care nu participă nici inculpatul şi nici procurorul),
fiind eliminată, totodată, etapa prezentării materialului de urmărire
penală (ocazie cu care inculpatul putea să ia cunoştinţă de probele
aflate la dosarul cauzei), s-a apreciat că trebuie stabilit momentul
în care poate fi pusă la dispoziţia mass-media o copie a acestuia.
În acest sens, prin raportare la obiectul camerei
preliminare şi având în vedere că una dintre soluţiile pe care le
poate adopta judecătorul de cameră preliminară este aceea de
restituire a cauzei la parchet dacă a exclus toate probele
administrate în cursul urmăririi penale [art. 346 alin. 3 lit. b)], s-a
concluzionat că pe durata procedurii camerei preliminare
prezumţia de nevinovăţie are un caracter foarte pronunţat.
Coroborat cu faptul că faza judecăţii debutează după
momentul în care judecătorul de cameră preliminară dispune
începerea judecăţii, s-a hotărât ca, după întocmirea rechizitoriului,
respectiv sesizarea instanţei şi înregistrarea cauzei pe rolul
acesteia, să poată fi pusă la dispoziţia reprezentanţilor doar un
extras al acestuia. Totodată, s-a stabilit că extrasul va cuprinde
situaţia de fapt, după asigurarea protecţiei datelor cu caracter
personal, eliminarea pasajelor din care rezultă informaţii prin a
căror divulgare se încalcă dreptul la respectarea vieţii private,
precum şi a celor referitoare la probe şi analiza acestora.

Pe aceleaşi considerente, soluţia a fost extinsă în privinţa
eliberării acestui act şi pe parcursul derulării procedurii de cameră
preliminară, precum şi la alte acte aflate la dosarul cauzei, sens în
care în Ghid a fost introdusă o secţiune dedicată acestei proceduri.
S-a arătat că procedura judecăţii în cameră preliminară
este nepublică, necontradictorie şi preponderent scrisă,
judecătorul de cameră preliminară hotărând prin încheiere
motivată, în camera de consiliu, fără participarea inculpatului şi a
procurorului, inculpatul putând să formuleze în scris cereri şi
excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării
actelor de către organele de urmărire penală, iar parchetul să
răspundă în scris la acestea sau cu privire la excepţiile invocate de
către judecător.
Având în vedere faptul că procedura în faţa judecătorului
de cameră preliminară presupune doar o procedură scrisă
nepublică şi care are ca obiect verificarea legalităţii sesizării
instanţei de judecată, administrării probelor, efectuării actelor de
urmărire, a rezultat concluzia că accesul mass-media ar trebui să
fie restricţionat şi în privinţa studiului dosarelor cauzelor aflate în
procedura de cameră preliminară, transmiterea de informaţii
urmând a se realiza prin emiterea de comunicate sau
comunicarea de informaţii la cerere.
În ceea ce privește posibilitatea punerii la dispoziţia
reprezentanţilor mass-media a unei copii a încheierilor prin care
judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă în camera de
consiliu asupra măsurilor preventive, s-a constatat că în vechea
reglementare propunerea de arestare preventivă se soluţiona în
camera de consiliu, elementul de diferenţiere constituindu-l faptul
că soluţia se pronunţa în şedinţă publică, spre deosebire de
actuala reglementare când atât judecarea, cât şi pronunţarea
soluţiei au loc în camera de consiliu.
S-a apreciat că cele mai importante limite care nu trebuie
depăşite în comunicarea publică privind procedurile judiciare
constau în respectarea prezumţiei de nevinovăţie, neprejudicierea
înfăptuirii justiţiei şi obligaţia respectării dreptului la viaţă privată a
persoanelor implicate în aceste proceduri.
În considerarea acestor aspecte, s-a optat ca, în cazul
încheierilor prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă
asupra măsurilor preventive, să poată fie eliberate doar extrase
din aceste hotărâri din care în prealabil au fost eliminate datele cu

caracter personal, pasajele referitoare la conţinutul unor probe
dacă din prezentarea sau analizarea acestora rezultă informaţii
prin a căror divulgare se încalcă dreptul la respectarea vieţii
private sau se periclitează mersul anchetei şi referirile la activităţile
de cercetare care vor fi efectuate în continuare, numele martorilor
şi ale părţii vătămate.
Aceeaşi soluţie a fost adoptată şi în privinţa celorlalte
cereri, sesizări, plângeri sau contestaţii care intră în competenţa
de soluţionare a judecătorului de drepturi şi libertăţi.
Astfel, având în vedere faptul că procedurile desfăşurate
în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi se desfăşoară fără
publicitatea caracteristică judecăţii, acestea având loc, aşa cum
rezultă din dispoziţiile legale prezentate mai sus, de regulă, în
camera de consiliu, uneori, chiar fără participarea inculpatului, s-a
apreciat că activitatea de comunicare cu reprezentanţii massmedia ar trebui să se realizeze pe principii similare celor de la
urmărire penală. Un argument în acest sens l-a constituit şi faptul
că şi pe parcursul soluţionării de către judecătorul de drepturi şi
libertăţi a propunerilor ori cererilor formulate în cursul urmăririi
penale, organele de anchetă efectuează în continuare acte de
urmărire penală, fază care este nepublică.
Pe aceste premise, s-a decis ca, în procedurile în faţa
judecătorului de drepturi şi libertăţi, reprezentanţilor mass-media
să nu le fie permisă nici consultarea dosarelor cauzelor aflate în
aceste proceduri.
S-a stabilit, însă, ca la cerere sau din oficiu, pot fi
comunicate reprezentanţilor mass-media informaţii, respectiv pot
fi emise comunicate referitoare la soluţiile adoptate cu privire la
măsurile preventive, măsurile asigurătorii, aplicarea provizorie a
măsurilor de siguranţă cu caracter medical, măsura internării
nevoluntare şi contestaţia cu privire la durata urmăririi penale
La elaborarea propunerilor de modificare şi completare a
Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar şi mass-media s-a
urmărit să se găsească un echilibru între interesul general al
societăţii de a fi informată cu privire la problemele de interes
public, pe de o parte - presa având sarcina de a transmite
informaţii şi idei legate de cauzele aflate pe rolul organelor
judiciare precum şi respectarea prezumţiei de nevinovăţie,
protecţia vieţii private şi de familie şi evitarea perturbării sau
periclitării bunei desfăşurări a procesului penal, pe de altă parte.
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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII
JUDECĂTORULUI DE SUPRAVEGHERE A PRIVĂRII
DE LIBERTATE
Procuror LOREDANA BĂLĂNOIU
Direcţia legislaie, documentare şi contencios

La data de 1 februarie 2014 a intrat în vigoare Legea nr.
254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal. Întrucât actul normativ menţionat mai sus a prevăzut la art.
187 alin. (3) obligaţia Consiliului Superior al Magistraturii de a
adopta Regulamentul de organizare a activităţii judecătorului de
supraveghere a privării de libertate, la nivelul Consiliului a fost
elaborat proiectul actului normativ respectiv.
Acest proiect a fost trimis, spre consultare, instanţelor
judecătoreşti şi judecătorilor delegaţi pentru executarea
pedepselor privative de libertate, desemnaţi la penitenciarele,
centrele de reţinere şi arestare preventivă şi centrele de arestare
preventivă. În cuprinsul proiectului regulamentului au fost operate
modificările impuse de însuşirea unora dintre observaţiile şi
propunerile formulate.
În şedinţa din data de 23 ianuarie 2014, Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii a adoptat Hotărârea nr. 89/2014 prin care
a fost aprobat Regulamentul de organizare a activităţii
judecătorului de supraveghere a privării de libertate.
Este important de precizat că prin acest regulament nu au
fost dezvoltate soluţiile promovate de Legea nr. 254/2013, obiectul
său de reglementare vizând doar organizarea activităţii
judecătorului de supraveghere a privării de libertate, în principal,
aşa cum vom arăta în continuare, sub următoarele aspecte:
stabilirea registrelor, condicilor şi mapelor în care este evidenţiată
activitatea judecătorului de supraveghere a privării de libertate,
modul şi procedura de înregistrare a sesizărilor deţinuţilor, precum
şi circuitul administrativ al dosarelor, soluţiilor şi plângerilor care
stau la baza acestora.
Regulamentul de organizare a activităţii judecătorului de
supraveghere a privării de libertate este structurat pe 3 capitole.
Capitolul I, intitulat „Dispoziţii generale”, debutează
prin a statua, la art. 1 alin (1), că regulamentul stabileşte modul de
organizare a activităţii judecătorului de supraveghere a privării de
libertate, astfel cum este reglementată de Legea nr. 254/2013
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
Tot în cadrul acestui capitol este evidenţiat rolul
judecătorului de supraveghere a privării de libertate, de a
supraveghea şi a controla asigurarea legalităţii în executarea
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pedepselor şi a măsurilor privative de libertate şi respectarea
drepturilor persoanelor condamnate prevăzute de Legea nr.
254/2013, precum şi interdicţia instituită de lege pentru judecătorul
de supraveghere a privării de libertate ca, pe durata exercitării
atribuţiilor privind supravegherea executării pedepselor şi a
măsurilor privative de libertate, să desfăşoare alte activităţi la
instanţa din cadrul căreia a fost desemnat.
Capitolul II se intitulează „ Dispoziţii privind
organizarea activităţii judecătorului de supraveghere a
privării de libertate” şi este împărţit în 6 secţiuni. Secţiunea 1
este dedicată atribuţiilor judecătorului de supraveghere a privării
de libertate, iar Secţiunea a 2-a le stabileşte pe cele ale grefierului
desemnat pentru asigurarea desfăşurării activităţii la biroul
judecătorului de supraveghere a privării de libertate.
Secţiunea a 3-a - Dispoziţii privind evidenţa activităţii
judecătorului de supraveghere a privării de libertate este
consacrată registrelor şi condicilor în care sunt efectuate menţiuni
privind sesizările cu caracter administrativ şi cele cu caracter
administrativ-jurisdicţional care intră în competenţa de soluţionare
a judecătorului desemnat la un penitenciar sau, după caz, la un
centru de reţinere şi arestare preventivă, centru educativ sau
centru de detenţie.
Secţiunea a 4-a - Sesizări cu caracter administrativjurisdicţional are ca obiect de reglementare modalitatea de
primire şi înregistrare a sesizărilor cu caracter administrativjurisdicţional, precum şi procedura de soluţionare a acestora,
ascultarea persoanelor condamnate care au formulat astfel de
plângeri sau care cunosc informaţii despre aspectele sesizate,
modul de întocmire şi comunicarea încheierilor. Totodată, această
secţiune cuprinde dispoziţii privind înregistrarea contestaţiilor
formulate de deţinuţi sau administraţia locului de deţinere şi
înaintarea acestora instanţei competente să le soluţioneze.
Secţiunea a 5-a este dedicată, aşa cum arată şi
denumirea acesteia, sesizărilor cu caracter administrativ
formulate de persoanele private de libertate şi cuprinde dispoziţii
privind procedura refuzului de hrană, dispoziţii privind acordarea
audienţelor persoanelor condamnate, de către judecătorul de
supraveghere a privării de libertate, precum şi dispoziţii privind alte
atribuţii ale judecătorului de supraveghere a privării de libertate.
Necesitatea reglementării circuitului sesizărilor formulate

de persoanele deţinute a rezultat şi din constatările Inspecţiei
Judiciare efectuate cu ocazia controlului din anul 2013, privind
respectarea dispoziţiilor legale de către judecătorii delegaţi cu
executarea pedepselor, în conformitate cu prevederile Legii nr.
275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal, menţionate în
cuprinsul Raportului nr. 1806/IJ/l 179/DIJ/2013.
Astfel, din verificările directe efectuate, s-a constatat că
practica judecătorilor delegaţi pentru executarea pedepselor
privative de libertate, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de
dispoziţiile Legii nr. 275/2006, nu este unitară, ca urmare a unei
reglementări lacunare în această materie, referitoare la toate
aspectele vizând desemnarea şi atribuţiile judecătorului delegat şi
ale grefierului, evidenţe, precum şi procedura de înregistrare şi
soluţionare a sesizărilor şi circuitul administrativ al acestora.
Totodată, s-a reţinut că lipsa de reglementare în domeniul
activităţii judecătorului delegat a generat o practică neunitară atât
în cadrul aceleiaşi curţi de apel, cât şi la nivel naţional.
Ţinând cont de acest ultim aspect, ultima secţiune a
Capitolului 2, Secţiunea a 6-a a fost rezervată „măsurilor privind
unificarea practicii judiciare în materia executării pedepselor
şi măsurilor privative de libertate” şi are ca scop declarat
instituirea unor mecanisme în baza cărora să fie dezbătute
problemele de drept care au generat o jurisprudenţă neunitară în
materia executării pedepselor şi măsurilor privative de libertate.
La art. 52 din regulament s-a prevăzut astfel obligaţia
vicepreşedintelui curţii de apel sau a judecătorului desemnat de
către acesta de a organiza întâlniri trimestriale ale judecătorilor de
supraveghere a privării de libertate desemnaţi la penitenciarele,
centrele de reţinere şi arestare preventivă, centrele de arestare,
centrele educative ori centrele de detenţie care funcţionează în
raza teritorială a instanţei respective, în care vor fi dezbătute

problemele de drept care au generat o practică neunitară.
Totodată, s-a stabilit ca la aceste întâlniri să participe şi judecători
de la instanţele în circumscripţia cărora funcţionează un
penitenciar, centru de reţinere şi arestare preventivă, centru de
arestare preventivă, centru educativ ori centru de detenţie. În
cadrul întâlnirilor periodice se va urmări să fie analizată practica
acestor instanţe şi să fie discutate noile reglementări şi modul de
interpretare a acestora.
Opiniile exprimate la întâlnirile organizate conform art. 53
din regulament şi argumentele expuse în susţinerea lor sunt
consemnate în cuprinsul unei minute în care se precizează, dacă
este cazul, şi decizia majorităţii judecătorilor. Acest material se
comunică şi celorlalte curţi de apel pentru a fi difuzat judecătorilor
de supraveghere a privării de libertate.
Utilitatea practică a acestor dispoziţii este deja dovedită, la
nivelul curţilor de apel din ţară având loc deja astfel de întruniri ale
judecătorilor.
În Capitolul III, intitulat „Dispoziţii finale”, având în
vedere că în procesul de legiferare, pentru sublinierea unor
conexiuni normative se utilizează norma de trimitere, se prevede
că dispoziţiile regulamentului se aplică în mod corespunzător şi
pentru organizarea activităţii judecătorilor de supraveghere a
privării de libertate desemnaţi la centrele de reţinere şi arestare
preventivă, centrele de arestare preventivă, centrele educative ori
centrele de detenţie.
Regulamentul de organizare a activităţii judecătorului de
supraveghere a privării de libertate oferă judecătorilor de
supraveghere a privării de libertate un instrument de lucru util,
astfel cum a reţinut şi Inspecţia Judiciară, anterior, lipsa de
reglementare în domeniul activităţii judecătorului delegat creând
condiţiile pentru interpretarea diferită a dispoziţiilor legale
existente.
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MODIFICĂRILE ADUSE REGULAMENTULUI DE
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI
SUPERIOR AL MAGISTRATURII, IMPUSE DE
ADOPTAREA LEGII NR. 255/2013 PENTRU
PUNEREA ÎN APLICARE A NOULUI COD DE
PROCEDURĂ PENALĂ
Judecător MONICA MIHAELA STAN
Direcţia Resurse Umane şi Organizare

Începând cu data de 1 februarie 2014 a intrat in vigoare
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 dispoziţii
procesual penale.
La punctele 71-73 din actul normativ anterior menţionat sa prevăzut modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea
judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Modificările respective au făcut necesară corelarea
corespunzătoare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr.
326/2005 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu
modificările şi completările ulterioare.
Astfel, prin Hotărârea nr. 130/30.01.2014 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul în cauză a fost
modificat şi completat, după cum urmează:
1) La articolul 6 alin. (4) şi (5), care reiau dispoziţiile din
legislaţia primară referitoare la componenţa Secţiei pentru
judecători şi a Secţiei pentru procurori ale Consiliului Superior al
Magistraturi, literele c) şi d), respectiv lit. a), c) şi d) s-au modificat
în sensul că la stabilirea provenienţei judecătorului/procurorului,
membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, s-a avut în
vedere noua organizare a instanţelor militare, instituită de Legea
nr. 255/2013. În acest sens, precizăm că noua reglementare nu
mai prevede existenţa unor instanţe militare/parchete militare
echivalente în grad judecătoriilor/parchetelor de pe lângă
judecătorii.
Astfel, potrivit art. 20 şi art. 21 din Legea nr. 255/2013, la
data de 1 februarie 2014, s-au desfiinţat Tribunalul Militar
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Bucureşti şi Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar
Bucureşti. Începând cu aceeaşi dată, Tribunalul Militar Teritorial
Bucureşti şi-a schimbat denumirea în Tribunalul Militar Bucureşti,
iar Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial
Bucureşti în Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar
Bucureşti. De asemenea, tribunalele militare Bucureşti, Cluj, Iaşi
şi Timişoara, care anterior erau corespunzătoare în grad
judecătoriilor, au devenit echivalente în grad tribunalelor.
2) Art. 13 alin. (3), (4) şi (6) au fost modificate şi completate
după cum urmează:
- în ordinea de zi publicată a şedinţelor secţiilor
Consiliului Superior al Magistraturii nu se includ cererile privind
încuviinţarea percheziţiei, reţinerii, arestării preventive sau
arestului la domiciliu cu privire la judecători, procurori ori
magistraţi-asistenţi;
- similar cu situaţia cererilor de încuviinţare a percheziţiei,
reţinerii şi arestării preventive, s-a prevăzut că nu sunt publice
şedinţele secţiilor Consiliului în care se soluţionează cererile
privind încuviinţarea arestului la domiciliu privind judecătorii,
procurorii şi magistraţii-asistenţi, precum şi cele în care se
soluţionează sesizările referitoare la buna reputaţie;
- extinderea dispoziţiilor potrivit cărora preşedintele
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ministrul justiţiei şi procurorul
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie nu au drept de vot în situaţiile în care secţiile îndeplinesc
rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare şi
cu privire la soluţionarea sesizărilor referitoare la buna reputaţie,
precum şi a cererilor privind încuviinţarea percheziţiei, reţinerii,
arestării preventive sau arestului la domiciliu cu privire la
judecători, procurori ori magistraţi-asistenţi;
3)La art. 19 au fost adăugate două noi atribuţii ale Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii şi anume:

- soluţionarea cererilor privind menţinerea în activitate a
judecătorilor şi procurorilor în cazurile prevăzute de art. 63 alin. (3)
1
şi art. 65 alin. (1 ) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Pentru edificare, precizăm că, potrivit art. 63 alin. (3) din
Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, judecătorii şi procurorii pot fi menţinuţi în activitate în
cazul în care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală în ceea ce
îi priveşte sau dacă, printr-o hotărâre definitivă, s-a dispus
renunţarea la aplicarea pedepsei. Menţinerea în activitate se
dispune de către Consiliul Superior al Magistraturii, dacă se
apreciază că infracţiunea săvârşită nu aduce atingere prestigiului
1
profesiei. De asemenea, art. 65 alin. (1 ) din acelaşi act normativ
statuează că, prin excepţie de la prevederile art. 65 alin. (1) lit. f)
din lege9, judecătorii şi procurorii pot fi menţinuţi în activitate în
cazul în care condamnarea sau amânarea aplicării pedepsei a fost
pronunţată pentru infracţiunea prevăzută de art. 196 alin. (2) - (4)
din Codul penal. La fel ca şi în primul caz analizat, şi în această
situaţie menţinerea în activitate se dispune dacă se apreciază că
infracţiunea săvârşită nu aduce atingere prestigiului profesiei;
- adoptarea, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, a
regulamentului comun privind numirea ca judecător sau procuror
militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele
ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi
înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari;
4) La art. 21 s-a prevăzut atribuţia secţiilor Consiliului de a
dispune, pe lângă suspendarea din funcţie a judecătorilor şi
procurorilor, şi interzicerea provizorie a exercitării anumitor

atribuţii de către aceştia, până la soluţionarea definitivă a cauzei.
Referitor la această nouă instituţie a interzicerii exercitării unor
1
atribuţii, art. 62 alin. (1 ) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, prevede că prin excepţie de
10
la prevederile art. 62 alin. (1) lit. a) din acelaşi act normativ , dacă
trimiterea în judecată a intervenit pentru o infracţiune din culpă şi
se apreciază că aceasta nu aduce atingere prestigiului profesiei,
judecătorului sau procurorului i se poate interzice provizoriu
exercitarea anumitor atribuţii până la soluţionarea definitivă a
cauzei;
1
2
5)Art. 26 alin. (1) şi (2), art. 26 , art. 26 alin. (1), lit. b) si art.
263 alin. (1) şi (3), toate privitoare la procedura încuviinţării
percheziţiei, reţinerii şi arestării preventive, au fost completate cu
prevederi referitoare la arestul la domiciliu;
3
6)Art. 26 alin. (5) a fost completat în sensul că după
judecarea propunerii de arestare preventivă sau a celei privind
arestul la domiciliu, referitoare la un judecator, procuror sau
magistrat-asistent, preşedintele completului de judecată
comunică de îndată Consiliului Superior al Magistraturii soluţia
adoptată. Încheierea definitivă prin care s-a dispus arestarea
preventivă ori arestul la domiciliu se comunică în termen de 24 de
ore Consiliului.
Hotărârea nr. 130/30.01.2014 a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, prin care au fost operate toate
modificările şi completările de mai sus în ceea ce priveşte
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior
al Magistraturii, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.
95 din 6 februarie 2014.

9

Art. 65 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, statuează că judecătorii şi procurorii sunt eliberaţi din funcţie în cazul
condamnării şi amânării aplicării pedepsei dispuse printr-o hotărâre definitivă
Art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede că judecătorul sau procurorul este suspendat din funcţie când
a fost trimis în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni

10
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JURISPRUDENŢĂ ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ

ASPECTE DIN JURISPRUDENŢA SECŢIEI
PENTRU JUDECĂTORI ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ
ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2014
Judecător LORELA SOARE
Biroul Grefa Seciilor

1. Art. 99 lit. a) şi c) din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. a) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
republicată şi cu modificările ulterioare constând în „manifestări
care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori
prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării
atribuţiilor de serviciu”.
Abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. c) din Legea
nr. 303/2004 republicată şi modificată, constând în „atitudini
nedemne în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi,
celălalt personal al instanţei sau al parchetului în care
funcţionează, inspectori judiciari, avocaţi, experţi, martori,
justiţiabili ori reprezentanţii altor instituţii”.
Hotărârea nr.4/J/2014, irevocabilă prin Decizia civilă
nr.109/8.09.2014 a Î.C.C.J.
Secţia pentru judecători în materie disciplinară, a admis
acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva
doamnei C. M. - judecător în cadrul C.A. În baza art. 100 lit. d) din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a aplicat
doamnei C.M. sancţiunea disciplinară constând în “suspendarea
din funcţie pe o perioada de 6 luni” pentru săvârşirea abaterilor
disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) şi c) din Legea nr.303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Pentru a pronunţa această hotărâre secţia a reţinut că
faptele săvârşite de doamna judecător C. M. în datele de
20.03.2013, 21.03.2013, 4.06.2013 şi 18.07.2013 întrunesc
elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de
art.99 lit. c) din Legea nr.303/2004 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Astfel, la aceste date, doamna judecător C.M. a avut
manifestări concretizate în acţiuni violente asupra unui bun, în
folosirea unui ton neadecvat, nervos şi iritat faţă de un grefier,
având o atitudine ce poate fi caracterizată ca incompatibilă cu
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onoarea şi demnitatea profesiei de magistrat, fiind depăşite
limitele unui comportament admis în interiorul unei instanţe
(20.03.2013).
De asemenea, în datele de 21.03.2013, 4.06.2013 şi
18.07.2013 doamna judecător C.M. a făcut afirmaţii jignitoare faţă
de personalul auxiliar din cadrul instanţei, afirmaţii lipsite de
respect şi neadecvate statutului de magistrat. S-a reţinut că aceste
fapte au fost săvârşite de doamna judecător C.M. în îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu, la locul de muncă şi au avut ca urmare
crearea unei atmosfere tensionate în cadrul instanţei, improprie
pentru buna desfăşurare a activităţii.
În privinţa faptelor săvârşite de doamna judecător C.M. în
datele de 8.01.2013, 16.04.2013, 8.05.2013, 26.06.2013), secţia
a apreciat că sunt întrunite elementele constitutive ale abaterii
disciplinare prevăzute de art.99 lit. a) din Legea nr.303/2004
republicată.
Astfel, prin abordarea doamnei grefier V. M. în sensul de ai atrage atenţia „ca nu cumva să nu înregistreze cererile de
strămutare” cu care se prezentase la registratură sora doamnei
judecător C.M., coborând în registratură cu doamna grefier, spaţiu
în care se aflau mai multe persoane, (8.01.2013) s-a apreciat că
pârâta nu a avut o comportare corectă, demnă şi rezervată, de
natură a menţine neştirbit prestigiul justiţiei. Această atitudine a
pârâtei a avut un mare potenţial de afectare a prestigiului justiţiei,
ca valoare socială ocrotită de lege, având o influenţă negativă
asupra încrederii oamenilor în integritatea sistemului judiciar,
inclusiv a magistraţilor. S-a arătat că este interzisă folosirea
poziţiei de magistrat în orice relaţii cu alte persoane pentru a nu se
crea acestora impresia exercitării unor presiuni.
De asemenea, prin refuzul de a participa la deliberare în
mod direct, transmiţând colegelor sale, prin intermediul doamnei
grefier A. P., pe o foaie de hârtie, menţiuni cu privire la soluţia
preconizată în cauză dar care nu îmbrăca forma unei minute,
situaţie ce a dus la repunerea cauzei pe rol, (16.04.2013) doamna
judecător C.M. a avut o manifestare de natură să ducă la
subminarea demnităţii funcţiei sale şi a capacităţii sale de a o
exercita. Magistraţii trebuie să fie responsabili de conduita lor în
faţa unor instituţii anume create pentru a asigura respectarea
normelor judiciare, instituţii ce sunt ele însele independente şi
imparţiale. Prin repunerea cauzei pe rol pentru faptul că pârâta a

refuzat să se prezinte la deliberări s-a adus atingere onoarei şi
probităţii profesionale, fiind afectată imaginea justiţiei.
În ceea ce priveşte faptele săvârşite la datele din
8.05.2013 şi 26.06.2013, secţia a reţinut că prin prezentarea în
şedinţă publică a aspectelor privind activitatea sa şi raporturile
existente între pârâtă şi persoane din conducerea instanţei, lipsa
intranet-ului, a împrejurării că la adresa pârâtei au fost făcute
insinuări cu privire la existenţa unor boli psihice, precum şi
expunerea unor aspecte legate de deliberarea din dosarul
nr.23129/2011 respectiv, prezentarea către părţile din dosar a
înscrisului cuprinzând opinia sa, doamna judecător C.M. a încălcat
obligaţia de rezervă ce revine fiecărui magistrat. Această obligaţie
presupune, prin însăşi natura sa, moderaţie şi reţinere în ceea ce
priveşte prezentarea opiniilor de către magistraţi. Prin încălcarea
acestei obligaţii doamna judecător C.M. şi-a asumat riscul de a fi
pierdut respectul pentru instanţe şi încrederea necesară în
activitatea acestora precum şi de a se produce consecinţe
negative în privinţa recunoaşterii instanţelor ca unice organe
calificate spre a decide în privinţa soluţionării proceselor. S-a mai
reţinut că prin adoptarea acestei atitudini a fost încălcată şi
solemnitatea şedinţei de judecată, prezentarea aspectelor
menţionate mai sus situându-se în afara cadrului legal ce
reglementează judecata, iar prin comportamentul şi acţiunile
întreprinse, pârâta judecător a adus atingere principiilor morale
cum ar fi integritatea, etica şi buna credinţă, periclitând atât
imaginea publică a magistratului, cât şi prestigiul justiţiei, prin
faptele sale contribuind la scăderea aprecierii publice pozitive
asupra sistemului judiciar din care face parte.
Secţia a reţinut că legiuitorul a înţeles să încrimineze
separat ipoteza atitudinilor nedemne faţă colegi, celălalt personal
al instanţei, inspectori judiciari, avocaţi, experţi, martori, justiţiabili
ori reprezentanţii altor instituţii, prin dispoziţiile art.99 lit. c) din
Legea nr.303/2004 republicată, de ipoteza manifestărilor care
aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului
justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor
de serviciu, încriminate prin dispoziţiile art.99 lit. a) din Legea
nr.303/2004 republicată.
Astfel, se arată că între cele două abateri disciplinare se
poate vorbi despre raportul dintre general şi special, întrucât în
art.99 lit. c) din Legea nr.303/2004 republicată, legiuitorul nu face
altceva decât să circumstanţieze, prin raportare la subiectul pasiv,
latura obiectivă a abaterii prevăzute de art.99 lit. a) din acelaşi act
normativ.
De asemenea, s-a arătat că în timp ce în art.99 lit. c) sunt
încriminate atitudinile nedemne adoptate în timpul exercitării
atribuţiilor de serviciu, în art.99 lit a) sunt încriminate atitudinile
nedemne săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării
atribuţiilor de serviciu. Pentru întrunirea laturii obiective a abaterii
disciplinare prev. de art. 99 lit a) este suficient ca magistratul să
aibă o conduită care să aducă atingere onoarei sau probităţii
profesionale ori prestigiului justiţiei, fără ca această conduită să fie
îndreptată împotriva unui subiect pasiv.
S-a reţinut că pentru existenţa abaterii disciplinare
prevăzute de art. 99 lit. c) din Legea nr.303/2004 modificată prin
Legea nr.24/2012 este necesar ca, sub aspectul laturii obiective,
judecătorul să fi avut o atitudine nedemnă faţă de unul dintre

subiecţii pasivi expres enumeraţi de textul de lege, iar atitudinea
respectivă să fie manifestată în timpul exercitării atribuţiilor de
serviciu.
Sub aspectul laturii subiective, pentru existenţa abaterii
disciplinare prevăzute de art. 99 lit. c) din Legea nr.303/2004
modificată prin Legea nr.24/2012 este necesar ca atitudinile
caracterizate ca fiind nedemne să fie asumate de judecător în mod
conştient şi voit.
În ceea ce priveşte latura obiectivă a abaterii disciplinare
mai sus enunţată, în lipsa unei definiţii legale a noţiunii de
„atitudine nedemnă”, secţia a apreciat că aceasta poate fi definită
ca fiind manifestarea unui comportament inadecvat, contrar
standardelor de conduită stabilite prin legi şi regulamente cu
privire la comportamentul pe care trebuie să-l aibă un magistrat în
timpul exercitării atribuţiilor de serviciu.
S-a mai arătat că, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin.( 1) din
Legea nr.303/2004 republicată şi modificată „ judecătorii şi
procurorii sunt obligaţi ca, prin întreaga lor activitate, să asigure
supremaţia legii, să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor,
precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament
juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procedurile
judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul
deontologic al judecătorilor şi procurorilor (…)”.
Art. 90 alin.(2) din acelaşi act normativ prevede că „relaţiile
judecătorilor şi procurorilor la locul de muncă şi în societate se
bazează pe respect şi bună-credinţă”.
Potrivit art. 17 din Codul deontologic al judecătorilor şi
procurorilor „judecătorii şi procurorii sunt datori să se abţină de la
orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor în
funcţie şi în societate”. Art.18 alin.( 1) prevede că „relaţiile
judecătorilor şi procurorilor în cadrul colectivelor din care fac parte
trebuie să fie bazate pe respect şi bună-credinţă, indiferent de
vechimea în profesie şi de funcţia acestora”.
De asemenea, art. 5 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti instituie în sarcina
judecătorilor obligaţia de a respecta normele codului deontologic,
art.5 alin.2 lit. d) din acelaşi regulament prevede că judecătorii au
îndatorirea de a avea „un comportament decent şi civilizat în
relaţiile de serviciu”, iar art. 5 alin. 2 lit. e) prevede că judecătorii
trebuie „să dea dovadă de competenţă profesională şi să
manifeste calm, răbdare, politeţe şi imparţialitate faţă de justiţiabili,
martori, avocaţi şi alte persoane cu care intră în contact în calitate
oficială”.
Normele prin care se apară prestigiul funcţiei de judecător
sunt norme ce au în vedere un interes general al societăţii şi nu
privilegii acordate celor care deţin această funcţie.
În ceea ce priveşte abaterea prevăzută de art.99 lit. a),
s-a arătat că potrivit dispoziţiilor art.90 din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi ale
art.104 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, de prevenire şi
sancţionare a corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
judecătorii şi procurorii au obligaţia să se abţină de la orice acte
sau fapte de natură să compromită demnitatea lor în profesie şi în
societate, fiindu-le interzisă orice manifestare contrară demnităţii
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funcţiei pe care o ocupă ori de natură să afecteze imparţialitatea
sau prestigiul acesteia.
S-a reţinut că abaterea disciplinară prevăzută de art. 99
lit. a) reprezintă şi o dezvoltare a două dintre valorile
fundamentale ale sistemului judiciar, consacrate de “Principiile de
la Bangalore privind conduita judiciară”, respectiv integritatea şi
etica.
În „Principiile de la Bangalore privind conduita judiciară”
se precizează că acestea sunt menite să stabilească standarde
pentru conduita etică a judecătorilor, care „pornesc de la premisa
că judecătorii sunt responsabili de conduita lor în faţa unor instituţii
anume create pentru a asigura respectarea normelor judiciare,
instituţii ce sunt ele însele independente şi imparţiale.”
Integritatea presupune ca magistratul să se asigure că
are, în ochii unui observator rezonabil, o conduită ireproşabilă, iar
manifestările şi acţiunile sale reafirmă încrederea oamenilor în
integritatea sistemului judiciar, inclusiv a magistraţilor.
Etica reprezintă o valoare ce impune magistratului bunele
maniere şi aparenţa respectării acestora, în îndeplinirea tuturor
activităţilor pe care le desfaşoară.
Din interpretarea logică şi teleologică a tuturor textelor
normative enunţate anterior, raportat la speţa de faţă, rezultă că
modelarea statutului disciplinar al magistraţilor, integrat statutului
profesional al acestora implică şi extinderea obligaţiei de a avea o
comportare corectă, demnă şi rezervată, de natură a menţine
neştirbit prestigiul justiţiei.
Obligaţia de rezervă reprezintă un comportament cvasiireproşabil care se aşteaptă de la judecător şi determină o serie de
aşteptări atât în interiorul corpului de magistraţi cât şi în raport cu
justiţiabilii ori cu societatea privită în sens larg.
Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni din
noiembrie 2002 a apreciat că pentru susţinerea independenţei
juridice atât la nivel instituţional cât şi la individual, fiecare
magistrat trebuie să se comporte cu integritate atât în exerciţiul
funcţiunii, dar şi în viaţa particulară.
Deşi, ca orice persoană, magistratul are dreptul la protecţia
vieţii private, acesta trebuie să acţioneze cu prudenţă, pentru ca
manifestările sale să nu conducă la subminarea demnităţii funcţiei
sale şi a capacităţii sale de a o exercita. Totodată acestuia îi este
interzisă orice folosire a poziţiei sale de magistrat în orice relaţii cu
alte persoane pentru a nu crea acestora impresia exercitării unor
presiuni sau că ar fi îndreptăţit să exercite personal atribuţiile cu
care este învestit prin lege în exercitarea funcţiei.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că, atunci
când este vorba despre un magistrat de rang înalt, ”drepturile şi
responsabilităţile” sale în privinţa exerciţiului libertăţii de
exprimare au o importanţă deosebită; într-adevăr, este de aşteptat
ca funcţionarii autorităţii judiciare să dea dovadă de o anumită
reţinere în punerea în valoare a libertăţii lor de exprimare de
fiecare dată când sunt în discuţie autoritatea şi imparţialitatea
puterii judiciare, aşa cum s-a apreciat în cauza Wille c.
Liechtenstein.
Un judecător cunoaşte mai bine ca oricine riscurile pe care
le prezintă susţinerea unor afirmaţii cu un asemenea impact
asupra credibilităţii justiţiei şi, implicit, asupra bunei desfăşurări a
actului de justiţie, context în care este de preferat alegerea un
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discurs ponderat, echilibrat, cu atât mai mult cu cât unele afirmaţii
au fost făcute in timpul unor şedinţe de judecată.
Sub aspectul vinovăţiei, secţia a reţinut că pârâta a
săvârşit această abatere disciplinară sub forma intenţiei indirecte.
Astfel, multitudinea actelor ce completează ansamblul laturii
obiective a abaterii disciplinare, caracterul repetat al unora dintre
actele materiale săvârşite în aceeaşi modalitate, conduita vădit
ostentativă în anumite cazuri, conduc fără echivoc la concluzia că
atitudinea psihică a pârâtei faţă de acţiunile sale a fost aceea de
prevedere a rezultatelor faptelor sale pe care, chiar dacă nu le-a
urmărit, a acceptat producerea lor.
Pentru toate aceste considerente, secţia a reţinut că prin
probele administrate în cauză s-a facut dovada îndeplinirii
cumulative a elementelor constitutive ale abaterilor disciplinare
prevăzute de art. 99 lit. a) şi c) din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, motiv pentru care, a admis acţiunea
disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva doamnei
C.M., judecător în cadrul C.A.
La individualizarea sancţiunii, ce a fost aplicată, în
condiţiile art. 100 din Legii nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, secţia a avut în vedere împrejurările,
gravitatea concretă precum şi consecinţele faptei săvârşite de
pârâta judecator.
Astfel, s-a avut în vedere faptul că valoarea socială lezată
o reprezintă relaţiile sociale referitoare la realizarea activităţii de
justiţie, în sensul larg al acestei noţiuni, care presupun, pe lângă
organizarea şi funcţionarea în limitele legii a organelor judiciare şi
înfăptuirea corectă a actului de justiţie. În planul raportului juridic
de muncă, aceste relaţii se transpun în obligaţii şi îndatoriri
profesionale ale judecătorilor, stabilite prin legi şi regulamente.
Totodată au fost avute în vedere consecinele atitudinii
doamnei judecător constând în existena unor relaii tensionate în
cadrul instanei, lipsite de respect și bună credină precum și în
atingerea adusă onoarei şi probităţii profesiei de magistrat, fiind
afectată imaginea justiiei.
Relaţiile personale şi de muncă existente între pârâta
judecător M.C. şi colegii judecători, respectiv personalul auxiliar
din cadrul secţiei Curţii de Apel în care funcţionează sunt extrem
de tensionate, motiv pentru care activitatea instanţei este
perturbată în mod grav.
Având în vedere că pentru toate actele materiale ale
pârâtei a fost reţinută intenţia indirectă ca formă a vinovăţiei şi
constatând că acestea au avut ca rezultat atât atingerea onoarei şi
probităţii profesionale, prestigiul justiţiei, cât şi deteriorarea
încrederii şi a respectului opiniei publice faţă de funcţia de
magistrat, cu consecinţa afectării imaginii justiţiei, ca sistem şi
serviciu în apărarea ordinii de drept, iar împrejurările în care s-au
comis faptele nu au avut caracter singular şi conjunctural, ci unul
predeterminat, după caz, chiar circumstanţiat, secţia a apreciat
gradul de gravitate al abaterii disciplinare săvârşite de magistrat
ca fiind unul foarte ridicat care atrage consecinţa lipsei capacităţii
de a mai exercita pentru o perioadă funcţia de judecător.
În acelaşi sens secţia a reţinut că pârâta are grad de
judecător de curte de apel, o vechime în profesie de aproximativ

15 ani, şi că a mai fost sancţionată disciplinar pentru fapte similare
prin Hotărârea nr. 5J/2012 a Secţiei pentru judecători în materie
disciplinară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
Ţinând cont de toate aceste împrejurări, faptul că prin
Hotărârea nr.5J/2012 i-a fost aplicată pârâtei sancţiunea
disciplinară constând în mutarea disciplinară pentru o perioadă de
3 luni la o altă instanţă, precum şi faptul că, faţă de disp.art.100 lit.
c) din Legea nr.303/2004, republicată, sancţiunile ce se pot aplica
trebuie sa fie proporţionale cu gravitatea abaterilor, reţinând
totodată caracterul gradual al angajării răspunderii disciplinare,
secţia a apreciat că se justifică aplicarea unei sancţiuni mai aspre
care să-i interzică pentru o perioadă de timp exercitarea funciei
deinute şi care să asigure, pe viitor, evitarea săvârșirii unor astfel
de fapte.
Ca urmare, faţă de disp.art.100 lit. d) din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, a fost aplicată doamnei
C.M. judecător în cadrul C.A., sancţiunea disciplinară constând
în “suspendarea din funcţie pe o perioada de 6 luni” pentru
săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) şi c)
din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Art. 99 lit. h) teza a-II-a din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Constituie abaterea
disciplinară prev. de art. 99 lit. h) teza a-II-a din Legea nr.
303/2004 fapta magistratului care din motive imputabile a
întârziat în mod repetat redactarea hotărârilor.
Hotărârea nr.15/J/18.09.2013, irevocabilă prin Decizia
nr.37/10.03.2014 a I.C.C.J.
Secţia pentru judecători în materie disciplinară, a admis
acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva
doamnei C. M. - judecător în cadrul C.A. În baza art. 100 lit. d) din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a aplicat
doamnei C.M. sancţiunea disciplinară constând în „reducerea
indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 6
luni”, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute 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.
Pentru a pronunţa această hotărâre secţia a reţinut că din
înscrisurile aflate în dosarul Inspecţiei Judiciare rezultă că, pe
parcursul anului 2012 şi în primele 5 luni ale anului 2013, doamna
judecător C.M.L. a participat, în total, la un număr de 39 de
şedinţe de judecată (24 de şedinţe în anul 2012 şi 15 şedinţe în
primele 5 luni ale anului 2013), şedinţe în care a rulat un număr
total de 1427 de dosare (875 în anul 2012, respectiv 552 în
perioada ianuarie-mai 2013).
De asemenea rezultă că, doamna judecător a participat la
soluţionarea unui număr de 1001 dosare (618 în anul 2012 şi 383
în perioada ianuarie-mai 2013) iar din totalul de dosare la a căror
soluţionare a participat, doamnei judecător i-au revenit spre

redactare 356 de hotărâri (221 în anul 2012 şi 135 în primele 5 luni
ale anului 2013).
Din cele 356 de hotărâri ce i-au revenit spre redactare,
pârâta, la data de 19.06.2013, figura cu un număr de 175 de
hotărâri (1 hotărâre pronunţată într-un dosar de fond, 17 hotărâri în
faza procesuală a apelului şi 157 de decizii în recurs) pentru care
termenul prevăzut de dispoziţiile art. 264 alin. 1 din Codul de
procedură civilă anterior, respectiv art. 426 alin. 5 din Codul de
procedură civilă în vigoare, era depăşit.
Cele 175 de hotărâri neredactate cu care doamna
judecător figura la data de 19.06.2013 au fost pronunţate după
cum urmează: 2 hotărâri în luna februarie 2012, 5 hotărâri în luna
martie 2012, 16 hotărâri în luna aprilie 2012, 21 hotărâri în luna mai
2012, 7 hotărâri în luna iunie 2012, 29 hotărâri în luna septembrie
2012 , 7 hotărâri în luna octombrie 2012, 7 hotărâri în luna
noiembrie 2012 , 21 hotărâri în luna ianuarie 2013, 23 hotărâri în
luna februarie 2013, 18 hotărâri în luna martie 2013 şi 19 hotărâri
în luna aprilie 2013.
Astfel, la data de 19.06.2013, într-un număr de 51 de
dosare, termenul de redactare al hotărârilor pronunţate era
depăşit cu mai mult de 1 an.
Din punct de vedere statistic, în anul 2012, pârâta a
participat la un număr de 24 de şedinţe de judecată, faţă de 36 de
şedinţe de judecată la care au participat alţi colegi din cadrul
aceleiaşi secţii, diferenţa provenind din faptul că în lunile iulie august, precum şi noiembrie decembrie pârâta nu a participat la
nicio şedinţă de judecată.
De asemenea, din situaţiile prezentate de conducerea
instanţei rezultă că, la data de 12.02.2012, doamna judecător
C.M. figura în evidenţe cu un număr de 116 hotărâri neredactate în
termen, cea mai veche fiind pronunţată la data de 20.01.2012.
În situaţia întocmită la data de 22.03.2013, pârâta este
evidenţiată cu un număr de 146 hotărâri neredactate în termen,
putându-se constata că în perioada cuprinsă între cele două
raportări doamna judecător a redactat din hotărârile pronunţate în
anul 2012 şi neredactate în termen, o singură hotărâre, la stocul de
hotărâri cuprinse în situaţia întocmită la data de 12.02.2012
adăugându-se cele pronunţate în lunile ianuarie şi februarie 2013.
Din această împrejurare rezultă faptul că pârâta judecător
nu a încercat să redacteze hotărârile pentru care termenul
prevăzut de dispoziţiile art. 264 alin. 1 din Codul de procedură
civilă anterior, respectiv de art. 426 alin .(5) din Codul de procedură
civilă în vigoare fusese depăşit, şi nu a abordat sistematic lucrările
pe care le avea spre redactare.
Secţia a reţinut că, la data de 19.06.2013, pârâta figura cu
un număr de 175 de hotărâri pentru care termenul de redactare
fusese depăşit, cu precizarea că hotărârile pronunţate la începutul
anului 2012 şi care se regăsesc în situaţiile întocmite la datele de
12.02.2012 şi respectiv 22.03.2013 nu erau redactate nici la
această dată.
Din punctul de vedere al volumului de activitate desfăşurat
de doamna judecător în anul 2012 şi în primele 5 luni ale anului
2013, prin comparaţie cu activitatea desfăşurată de ceilalţi
judecători, secţia a constatat că, doamna judecător C.M.L.a
înregistrat cel mai redus număr de şedinţe la care a participat, cel
mai redus număr de dosare rulate, cel mai mic număr de hotărâri
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pronunţate şi cel mai redus număr de hotărâri repartizate pentru
redactarea considerentelor.
Potrivit dispoziţiilor art. 264 alin. 1 din Codul de procedură
civilă anterior, respectiv art. 426 alin . (5) din Codul de procedură
civilă în vigoare, motivarea hotărârii se va face în termen de cel
mult 30 de zile de la pronunţare.
S-a precizat că nerespectarea acestui termen de
recomandare de către doamna judecător nu constituie însă
singura cerinţă pentru constatarea abaterii disciplinare prevăzute
de art. 99 lit. h) teza a - II - a din Legea 303/2004 în sarcina sa, fiind
necesară şi analizarea vinovăţiei. Astfel cum reiese din dispoziţiile
art. 99 lit. h), elementul psihologic care precede şi însoţeşte fapta
ilicită trebuie analizat şi sub aspectul imputabilităţii conduitei ilicite
pârâtei judecător.
S-a arătat că dispoziţiile legale nu prevăd criterii care trebuie
avute în vedere la stabilirea caracterului imputabil al nerespectării
dispoziţiilor legale referitoare la efectuarea cu întârziere a lucrărilor,
astfel că trebuie avute în vedere toate aspectele care ţin de
activitatea profesională desfăşurată de către pârâta judecător în
perioada de referinţă, în raport de situaţia de fapt reţinută.
Astfel, s-a arătat că pârâta judecător, prin comparaţie cu
ceilalţi judecători, a înregistrat cel mai redus număr de şedinţe de
judecată, cel mai redus număr de dosare rulate, cel mai mic număr
de hotărâri pronunţate şi cel mai redus număr de hotărâri
repartizate pentru redactarea considerentelor.
Pârâta judecător nu a făcut dovezi în sensul că s-a aflat
într-o imposibilitate obiectivă de a redacta hotărârile pronunţate în
termen, astfel încât să nu se poată reţine caracterul imputabil al
faptei sale.
Împrejurarea că alţi judecători, cu un volum de muncă mai
mare decât al pârâtei, înregistrează mai puţine restanţe în
redactări, în condiţiile în care doamna judecător nu a fost
planificată în şedinţă timp de două luni şi nici pe perioada vacanţei
judecătoreşti, poate determina reţinerea unei atitudini imputabile
pârâtei judecător în depăşirea termenului de redactare.
S-a reţinut că perpetuarea pe o perioadă lungă de timp a
acestei situaţii demonstrează că pârâta judecător nu a abordat
sistematic lucrările pe care le-a avut spre redactare şi nu le-a
motivat în ordinea vechimii şi urgenţei lor, ignorând astfel
consecinţele deosebit de grave ce s-ar putea produce prin această
abordare.
Vinovăţia pârâtei judecător în săvârşirea faptei rezultă din
modul în care doamna C.M. a înţeles să-şi îndeplinească
obligaţiile profesionale ce-i revin, fapt ce a avut drept consecinţă
prelungirea procedurilor judiciare, aceasta constituind totodată şi
o încălcare a dispoziţiilor articolului 6 din Convenţia Europeană
pentruApărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale.
S-a mai arătat că întrucât în calculul termenului rezonabil
se are în vedere durata judecăţii, atât în primă instanţă cât şi în
cursul căilor de atac, prin inactivitatea doamnei judecător,
constând în neredactarea sau redactarea cu întârziere a
hotărârilor judecătoreşti pronunţate, a fost prelungit termenul de
soluţionare a cauzelor, creându-se premisele încălcării cerinţei
derulării procedurilor judiciare într-o perioadă rezonabilă, în
sensul art. 6 din Convenţia Europeană pentruApărarea Drepturilor
şi Libertăţilor Fundamentale.
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S-a reţinut că au fost încălcate dispoziţiile art. 12 şi 13 din
Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor care prevăd că
aceştia sunt obligaţi să-şi îndeplinească cu competenţă şi
corectitudine îndatoririle profesionale, să respecte îndatoririle cu
caracter administrativ stabilite prin legi, regulamente şi ordine de
serviciu şi sunt datori să depună diligenţa necesară în vederea
îndeplinirii lucrărilor repartizate, cu respectarea termenelor legale.
De asemenea, s-a arătat că au fost încălcate şi disp. art. 5
alin. (2) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor
judecătoreşti, care prevăd că judecătorii au următoarele îndatoriri:
să asigure, prin activitatea desfăşurată, respectarea legii; să
respecte prevederile legale şi cele ce rezultă din regulamente; să
dea dovadă de competenţă profesională, precum şi să
soluţioneze într-un termen rezonabil cauzele deduse judecăţii.
S-a reţinut că toate acestea conduc la concluzia
caracterului imputabil al întârzierilor înregistrate în redactarea
hotărârilor de către pârâta judecător C.M., determinând
prelungirea procedurilor judiciare, părţile fiind lipsite de elementul
esenţial al aducerii la cunoştinţă a conţinutului hotărârilor
judecătoreşti sub aspectul considerentelor, indispensabile în
aprecierea de către părţi a argumentelor pro şi contra exercitării
unei căi de atac dar şi imposibilitatea de obţinere a titlurilor
executorii ori a unei simple copii de pe hotărârile pronunţate.
De asemenea, s-a arătat că prin nerespectarea
termenelor prevăzute de lege, pârâta judecător a încălcat
obligaţiile judecătorilor de a asigura supremaţia legii, respectarea
drepturilor şi libertăţilor persoanelor, precum şi egalitatea lor în
faţa legii.
S-a apreciat că fapta pârâtei judecător a avut consecinţe
grave, încălcându-se drepturile procesuale ale părţilor din cauzele
în care au fost pronunţate hotărârile neredactate în termen,
aducându-se atingere şi prestigiului justiţiei, prin nerespectarea
cadrului legal de soluţionare a cererilor adresate instanţelor.
Totodată, prin neredactarea sau redactarea cu întârziere a
hotărârilor pronunţate, pârâta judecător C.M. a încălcat accesul
liber la justiţie al părţilor (consacrat prin art. 21 din Constituţia
României) şi dreptul de a beneficia de un proces echitabil de la
momentul sesizării instanţei de judecată.
Faţă de toate considerentele de mai sus, Secţia pentru
judecători a apreciat că fapta pârâtei judecător C.M.L. care din
motive imputabile a întârziat în mod repetat redactarea hotărârilor,
respectiv a unui număr de 175 de hotărâri, cu depăşirea
termenului de 30 de zile prevăzut de art. 264 alin.1 din Codul de
procedură civilă anterior, respectiv art. 426 alin.5 din Codul de
procedură civilă în vigoare, întruneşte elementele constitutive ale
abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) teza a -II-a din
Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, motiv pentru
care a fost admisă acţiunea disciplinară.
La individualizarea sancţiunii, aplicată în condiţiile art. 100
din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, secţia, a avut în
vedere împrejurările în care a fost săvârşită fapta, cauzele,
gravitatea concretă precum şi consecinţele faptei săvârşită de
pârâta judecător, caracterul repetitiv al nerespectării normelor legale
precum şi atitudinea indiferentă a pârâtei faţă de situaţia creată.

Sub acest din urmă aspect a fost reţinut faptul că pârâta nu
a încercat să reducă numărul hotărârilor neredactate în termen, a
refuzat să participe la cercetarea disciplinară precum şi la
procedura ce avut loc în faţa Secţiei pentru judecători în materie
disciplinară.
Ţinând cont de toate aceste împrejurări, de gravitatea
faptelor astfel cum au fost reţinute anterior, vinovăţia pârâtei,
urmările produse precum si legătura de cauzalitate dintre ele,
secţia a apreciat că se justifică aplicarea unei sancţiuni care să îi

atragă atenţia asupra gravităţii abaterii comise şi a consecinţelor
acesteia.
Ca urmare, faţă de disp. art. 100 din Legea nr.303/2004,
republicată, secţia a apreciat că sancţiunea prevăzută de art. 100
lit. b) din Legea nr. 303/2004 constând în „reducerea indemnizaţiei
de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 6 luni” este
proporţională, în raport cu gravitatea faptelor săvârşite de către
pârâta C.M.L., precum şi cu urmările produse de acestea.
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ASPECTE DIN JURISPRUDENŢA SECŢIEI
PENTRU PROCURORI ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ
ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2014
Procuror DANIELA CÂMPEAN
Şef al Biroului Grefa Seciilor

1.Hotărârea 1P din 8 ianuarie 2014 a Secţiei pentru
procurori în materie disciplinară , irevocabilă prin
nerecurare.
Inspecţia Judiciară a dispus exercitarea acţiunii
disciplinare faţă de domnul P. A, procuror în cadrul Parchetului de
pe lângă Judecătoria Sectorului I, solicitând sancţionarea acestuia
pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a)
şi h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
constând în aceea că, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a avut
manifestări care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale
ori prestigiului justiţiei şi a nerespectat, în mod repetat şi din
motive imputabile, dispoziţiilor privitoare la soluţionarea cu
celeritate a cauzelor ori întârzierea repetată în efectuarea
lucrărilor, din motive imputabile.
La data de 04.04.2013 procurorul general al Parchetului
de pe lângă Curtea de Apel I. a sesizat Inspecţia Judiciară cu
privire la comportamentul necorespunzător statutului de magistrat
al domnului procurorului P. A. din cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria I., comportament adoptat de acesta pe parcursul
desfăşurării unor activităţi specifice înfăptuirii justiţiei, precum şi cu
privire la nerespectarea, în mod repetat şi din motive imputabile, a
dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a
cauzelor ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive
imputabile.
În motivarea acţiunii disciplinare, în esenţă, în sarcina
pârâtului procuror s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:
Pe parcursul a trei zile distincte, pârâtul procuror a
manifestat un comportament incompatibil cu demnitatea funcţiei
de magistrat, constând în aceea că:
- la data de 31.08.2012, fiind sub influenţa băuturilor
alcoolice, a adormit în timp ce petenta A. E. îşi scria propria
declaraţie în biroul său, aceasta fiind chemată de pârât la parchet
tocmai pentru a stabili obiectul plângerii penale.
- la data de 20.11.2012, având spre soluţionare o
propunere de arestare preventivă, dat fiind faptul că se afla sub
influenţa băuturilor alcoolice, a dat spre redactare şi motivare
grefierului ordonanţa prin care a dispus respingerea propunerii,
respectiv luarea măsurii preventive a obligaţiei de a nu părăsi
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localitatea. Întrucât în aceeaşi zi s-a înregistrat încă o propunere
de arestare preventivă, care se impunea a fi repartizată tot
pârâtului procuror, dat fiind starea în care se afla şi faptul că nu
reuşise să finalizeze nici prima propunere şi se apropia sfârşitul
programului, prim procurorul a fost nevoit să repartizeze această
propunere altui coleg procuror.
- la data de 15.01.2013, în timp ce asigura serviciul de
primire în audienţă, prim procurorul a constatat că pârâtul se afla
sub influenţa băuturilor alcoolice, în condiţiile în care identificase
în biroul său două sticle de votcă, una goală şi cealaltă începută şi
desfăcută, împrejurare faţă de care a dispus ca activitatea sa să fie
întreruptă şi preluată de un alt coleg procuror.
De asemenea, s-a mai reţinut faptul că, a nerespectat, în
mod repetat şi din motive imputabile, dispoziţiilor privitoare la
soluţionarea cu celeritate a cauzelor ori întârzierea repetată în
efectuarea lucrărilor, din motive imputabile.
Din analiza materialului probator administrat în cauză,
Secţia pentru procurori în materie disciplinară a reţinut
următoarele:
Pârâtul procuror P. A. îşi desfăşoară activitatea în cadrul
Parchetului de pe lângă Judecătoria I., având o vechime în
magistratură de 18 ani.
La data de 16.05.2012, prim procurorul Parchetului de pe
lângă Judecătoria I. i-a repartizat spre soluţionare lucrarea
nr…./2012.
Deşi prin ordin rezolutiv, lucrarea trebuia soluţionată în
termen de 20 de zile de la data repartizării, pârâtul a dispus citarea
petentei A. E., în vederea stabilirii obiectului plângerii, abia la data
de 31.08.2012.
La data de 31.08.2012, petenta s-a prezentat la parchet şi
după ce a purtat o discuţie cu pârâtul procuror relativ la plângerea
formulată, acesta i-a solicitat să scrie o declaraţia. În timp ce
aceasta scria declaraţia în biroul pârâtului procuror, acesta, pe
fondul consumului de alcool, a adormit.
Situaţia a fost percepută de colegele de serviciu ale
pârâtului, care aveau biroul alăturat, împrejurare în care acestea
au hotărât să o supravegheze pe martoră, pentru ca aceasta să nu
părăsească incinta biroului având asupra sa vreun document. De
asemenea, l-au apelat pe pârât pe telefonul fix din birou, cu
intenţia de a-l trezi, însă fără niciun rezultat.

După finalizarea declaraţiei, văzând starea pârâtului,
martora a lăsat declaraţia pe birou pârâtului, după care a părăsit
sediul parchetului.
Ulterior, colegele pârâtului s-au deplasat în biroul acestuia
şi au încercat să-l trezească, însă fără succes, motiv pentru care
au încunoştinţat conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria
I., prim procurorul deplasându-se de urgenţă în biroul pârâtului.
Simţind miros de alcool în incinta biroului, a solicitat
ajutorul şi altor persoane din cadrul unităţii, reuşindu-se într-un
final trezirea pârâtului.
Ulterior incidentului, pârâtul a fost atenţionat de primprocurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria I. şi procurorul
general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel I. cu privire la
conduita sa adoptată în timpul programului de muncă şi a faptului
că printr-un astfel de comportament se aduce atingere prestigiului
justiţiei.
La data de 20.11.2012, pârâtului procuror i-a fost
repartizată spre soluţionare o propunere de arestare preventivă,
înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria I, sub nr.
…./32012. De asemenea, a fost informat că, în cursul aceleiaşi zile
va primi şi cea de a doua propunere, ambele fiind formulate de
organele de poliţie pe care le avea în supraveghere.
După repartizarea primei propuneri de arestare
preventivă pârâtul procuror a comunicat organului de poliţie
judiciară să se deplaseze cu dosarul la grefierul E. D., pe care a
contactat-o telefonic, aducându-i la cunoştinţă că urmează să
redacteze ordonanţa de respingere a propunerii de arestare
preventivă, respectiv obligarea de a nu părăsi localitatea.
Întrucât se apropia ora 16,00, iar prima propunere de
arestare nu fusese încă soluţionată, prim procurorul adjunct l-a
contactat telefonic pe pârâtul procuror pentru a-l atenţiona că
urmează să-i fie repartizată şi cea de-a doua propunere de
arestare preventivă, prilej cu care a constatat că acesta se
exprima cu dificultate şi era incoerent, fapt ce i-a creat
convingerea că pârâtul consumase băuturi alcoolice.
Dată fiind situaţia creată, prim procurorul l-a invitat pe
pârât în biroul său, unde în prezenţa martorilor I. P. şi C. P., acesta
a confirmat că dosarul se află la grefier pentru a întocmi şi redacta
ordonanţa. Prim procurorul l-a atenţionat că motivarea soluţiei
este îndatorirea sa de serviciu, împrejurare faţă de care pârâtul a
consimţit să întocmească ordonanţa în cauză.
În timpul în care pârâtul procuror elabora ordonanţa
privind propunerea formulată, la parchet s-a înregistrat şi cea de-a
doua propunere de arestare preventivă.
Pentru ca persoanele implicate în această activitate
(avocaţi, poliţişti, învinuiţi, părţi vătămate) să nu perceapă starea
în care se afla pârâtul procuror, căruia îi era atenuată vizibil
capacitate de concentrare, pentru a preveni eventualele
disfuncţionalităţi şi a nu fi a lezată imaginea Ministerului Public,
prim procurorul a dispus ca cea de-a doua propunere de arestare
să fie soluţionată de doamna procuror C. G., desemnată în aceea
zi a asigura serviciul pe unitate.
Şi după acest incident, pârâtului i s-a atras atenţia să aibă
o conduită corespunzătoare statutului de magistrat, astfel încât să
nu afecteze imaginea Ministerului Public şi nici exercitarea cu
profesionalism a atribuţiilor de serviciu.

Conform programării întocmită de conducerea unităţii, în
data de 15.01.2013, pârâtul procuror a fost desemnat să asigure
activitatea de primire în audienţă a justiţiabililor.
Pârâtul a început această activitate la ora 08,30 şi după
primirea în audienţă a unui număr de opt persoane, s-a deplasat
în biroul său pentru a fuma o ţigară.
Prim procurorul unităţii a fost anunţat cu privire la faptul că
procurorul de serviciu desemnat să ia audienţele lipseşte, iar pe
hol aşteaptă mai multe persoane. În aceste împrejurări, prim
procurorul s-a deplasat în biroul pârâtului, unde l-a găsit pe acesta
având în mână un pahar de plastic. Existând suspiciunea că
pârâtul consumă băuturi alcoolice în timpul programului de
serviciu şi întrucât uşa dulapului biroului aparţinând pârâtului era
deschisă, prim procurorul a depistat două sticle de votcă, marca
Stalinskaya de câte 500 ml, una goală iar cealaltă începută, având
dopul detaşat şi din al cărei conţinut lipseau aproximativ 50 ml.
Indignat de cele constatate, prim procurorul l-a informat pe
procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel I.,
care a dispus monitorizarea comportamentului şi a activităţii
pârâtului procuror.
Întrucât pârâtul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice,
stare ce era de natură să lezeze grav imaginea Ministerului
Public, în condiţiile în care acesta urma să primească justiţiabili în
audienţă, prim procurorul a dispus ca această activitate să fie
preluată de doamna procuror J. C., care a continuat audienţele în
locul pârâtului procuror şi, aşa cum rezultă din copia condicii de
audienţe, a primit în acea zi în audienţă 40 de persoane.
Potrivit art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi
completările aduse prin Legea nr. 24/2012, constituie abatere
disciplinară „manifestările care aduc atingere onoarei sau
probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în
exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu”.
Potrivit art. 104 din Legea nr.161/2003 „magistraţilor le
este interzisă orice manifestare contrară demnităţii funcţiei pe care
o ocupă ori de natură să afecteze imparţialitatea sau prestigiul
acesteia”.
Potrivit art. 4 alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările
ulterioare, judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca, prin întreaga lor
activitate, să asigure supremaţia legii, să respecte drepturile şi
libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să
asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor
la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să
respecte Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor.
Sub aspectul laturii obiective, această abatere disciplinară
presupune încălcarea standardelor de conduită impuse
magistraţilor de dispoziţiile art. 90 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată,
coroborat cu dispoziţiile art. 17, 18 şi 20 din Codul deontologic al
judecătorilor şi procurorilor şi cu cele ale art. 104 din Legea nr.
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
Astfel, art. 90 din Legea 303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor prevede că aceştia „sunt datori să se
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abţină de la orice acte sau fapte de natură să compromită
demnitatea lor în profesie şi în societate”. În acelaşi articol se arată
că relaţiile magistraţilor la locul de muncă şi în societate se
bazează pe respect şi bună credinţă.
Codul deontologic reia aceste obligaţii impuse
magistraţilor şi le transpune în norme de etică profesională.
Codul de conduită judiciară, intitulat şi Principiile de la
Bangalore, stabileşte printre standardele de conduită, aplicabile şi
sistemului nostru judiciar, atât pentru judecători, cât şi pentru
procurori, prevederi referitoare la imparţialitate şi etichetă care
impun magistratului obligaţia de a adopta un comportament, atât
în cadrul exercitării funcţiei, cât şi în afara acesteia, de aşa natură
încât să menţină încrederea publicului, a juriştilor şi a justiţiabililor
în corectitudinea şi imparţialitatea magistratului şi de a-şi exercita
drepturile şi libertăţile cetăţeneşti în conformitate cu demnitatea
funcţiei judiciare.
Integritatea magistratului este o îndatorire fundamentală a
profesiei, aceasta rezultând din coroborarea textelor legale atât la
nivel constituţional, cât şi prin lege, regulament şi cod deontologic.
Integritatea presupune ca magistratul să se asigure că are,
în ochii unui observator rezonabil, o conduită ireproşabilă, iar
manifestările şi acţiunile sale să fie de natură a crea încrederea
oamenilor în integritatea sistemului judiciar, inclusiv a magistraţilor.
Etica reprezintă o valoare ce impune magistratului bunele
maniere şi aparenţa respectării acestora, în îndeplinirea tuturor
activităţilor pe care le desfăşoară
Onoar ea reprezintă reputaţia pozitivă a omului,
recunoscută de societate, iar onoarea profesională a judecătorului
sau procurorului implică obligaţia acestuia de a nu pune în pericol,
prin conduita sa profesională şi morală, imaginea publică a
magistratului.
Probitatea profesională constă în atitudinea magistratului
de a se abţine de la orice comportament care este contrar legii,
lipsit de tact sau de bună-cuviinţă.
În ceea ce priveşte prestigiul justiţiei, acesta reprezintă
aprecierea publică pozitivă a sistemului, în ansamblul său.
Din interpretarea logică şi teleologică a tuturor textelor
normative enunţate anterior, raportat la speţa de faţă, rezultă că
modelarea statutului disciplinar al magistraţilor, integrat statutului
profesional al acestora, implică şi extinderea obligaţiei de a avea o
comportare corectă, demnă şi rezervată, de natură a menţine
neştirbit prestigiul justiţiei.
Secţia a apreciat că pentru a constata existenţa laturii
obiective a acestei abateri disciplinare, trebuie să se reţine că
pârâtul procuror, în exercitarea funcţiei sau în afara exercitării
acesteia, prin conduita adoptată a încălcat standardele de
conduită universal acceptate de comunitate, prin aceasta
aducând atingere valorilor sociale şi morale referitoare la prestigiul
justiţiei.
Secţia a constatat că manifestările repetate ale pârâtului
procuror au avut loc în timpul exercitării atribuiţilor de serviciu iar
prin săvârşirea acestora s-au încălcat grav standardele de conduită
impuse magistraţilor prin dispoziţiile legale anterior indicate.
De asemenea, Secţia a reţinut că manifestările pârâtului
au fost percepute în mod negativ atât de colegii de serviciu cât şi
de alte persoane implicate în activităţile specifice desfăşurate de
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acesta. Astfel, martora A. E. a perceput direct incidentul din data
de 31.08.2012, aceasta aflându-se în biroul pârâtului, iar datorită
stării acestuia a fost nevoită să lase declaraţia pe birou, fără a mai
putea avea vreun contact cu pârâtul procuror. Relativ la celelalte
două fapte, Secţia a constatat că prim procurorul a fost nevoit să
dispună sistarea activităţii pârâtului tocmai în scop evitării
contactului acestuia cu celelalte persoanele implicate, respectiv
poliţişti, avocaţi, învinuiţi, părţi vătămate şi justiţiabili, pentru a nu fi
dată în vileag conduita sa imorală, nedemnă pentru funcţia de
magistrat.
În consecinţă, Secţia a reţinut că atitudinea pârâtului
procuror manifestată în decursul celor trei zile a fost de natură a
afecta prestigiului funcţiei de magistrat şi al justiţiei în ansamblul
său, ca valoare socială ocrotită de lege, în condiţiile în care
obligaţia de rezervă a magistraţilor presupune, prin însăşi natura
sa, moderaţie şi reţinere în ceea ce priveşte conduita ce trebuie
adoptată de magistrat, atât în exercitarea funcţiei cât şi în afara
exercitării atribuţiilor de serviciu.
Cu privire la apărarea formulată de pârât, în sensul că nu
se afla sub influenţa băuturilor alcoolice ci starea sa s-a datorat
unor probleme de sănătate, Secţia a reţinut că această susţinere
este contrazisă de probele administrate în cauză, respectiv
declaraţiile martorilor, care cu ocazia audierii, au confirmat
mirosul de alcool care provenea de la pârât, iar în ceea ce priveşte
aspectul fizic al acestuia au descris caracteristicele unei astfel de
stări, respectiv faţa roşiatică, incoerenţă în vorbire şi echilibru
instabil. De asemenea, în biroul pârâtului, în timp ce acesta trebuia
să asigure programul de audienţă, prim procurorul a identificat
două sticle de vodcă, una goală iar cealaltă desfăcută şi începută,
acesta confirmând că au existat situaţii în care a consumat alcool,
însă după orele de program.
Astfel, Secţia a reţinut că manifestările pârâtului au fost de
natură a crea în ochii unui observator rezonabil îndoieli cu privire la
probitatea morală şi profesională a acestuia.
Forma de vinovăţie ce caracterizează abaterea
disciplinară prevăzută de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi
completările ulterioare, este cea a intenţiei, magistratul realizând
că încalcă principiile ce guvernează activitatea sa, prevăzând
rezultatul faptei sale, respectiv afectarea încrederii în actul de
justiţie, urmărind sau acceptând eventualitatea producerii lui.
Sub aspectul laturii subiective, Secţia a reţinut că pârâtul
procuror a săvârşit aceste fapte cu vinovăţie, sub forma intenţiei
indirecte, aceasta rezultând din modul în care a înţeles să se
manifeste în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu. Toate acestea
conduc fără echivoc la concluzia că atitudinea psihică a pârâtului
faţă de acţiunile sale a fost aceea de prevedere a rezultatelor
faptelor sale pe care, chiar dacă nu le-a urmărit, a acceptat
producerea lor.
Vinovăţia magistratului în cadrul acestei abateri
disciplinare se raportează atât la standardele de conduită impuse
de profesie, cât şi la cerinţele societăţii, concretizate în
respectarea unor valori morale unanim acceptate.
Urmarea produsă prin săvârşirea acestei abateri
disciplinare constă în deteriorarea încrederii şi a respectului
opiniei publice faţă de funcţia de magistrat, cu consecinţa afectării

imaginii şi prestigiului justiţiei, ca sistem şi serviciu în apărarea
ordinii de drept.
Pentru aceste considerente, Secţia a reţinut în sarcina
pârâtului procuror săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută
de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, modificată prin Legea nr.36/2011
şi, în baza art.100 lit. a) din Legea nr.303/2004 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a aplicat acestuia
sancţiunea disciplinară constând în “avertisment”.
Referitor la abaterea disciplinară prevăzută de art. 99
lit. h din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Secţia a reţinut următoarele:
La data de 12.06.2013, cu ocazia verificărilor prealabile, sa constatat că pârâtul procuror avea în lucru un număr de 334
dosare, 11 dintre acestea fiindu-i repartizate în perioada
03.11.2011 - 24.01.2012. Din cele 11 dosare, 2 erau în anchetă
proprie, în 6 cauze organele de poliţie au formulat propunere de
trimitere în judecată, iar în celelalte 3 organele de cercetare penală
au formulat propunere de neurmărire penală.
În urma verificărilor efectuate cu privire la cele 11 dosare
penale s-a constatat că acestea nu prezentau un grad de
dificultate complex, situaţia acestora fiind următoarea: în două
dintre aceste dosare pârâtul procuror a audiat persoana vătămată,
doi martori şi a cerut relaţii ( la 1 an de la repartizare), respectiv a
întocmit 2 procese verbale, a emis un nr. total 5 citaţii şi a audiat
două persoane (la 1 an şi 2 luni de la repartizare), iar în celelalte
cauze nu a administrat nicio probă, dosarele rămânând în
nelucrare timp de peste un an de zile.
De asemenea, a mai reţinut că, la data de 20.02.2013,
pârâtului i-a fost repartizată lucrarea nr…../2013 având ca obiect
plângerea petentei R. V., în care se impunea a fi stabilit obiectul
cererii. Pârâtul a dispus citarea petentei, în vederea audierii la
10.06.2013, la aproape 3 luni de la primirea lucrării.
Cu privire la volumul de muncă al pârâtului procurorul a
constatat că, în perioada 18.01 - 12.07.2013 a soluţionat un nr. de
427 dosare (din care 252 peste termen), în care a adoptat 21
rechizitorii, 402 alte soluţii, 3 dosare au fost trecute la alt organ şi 1
cauză a fost declinată. Aceste cauze penale i-au fost repartizate
spre soluţionare în perioada 03.11.2011 - 04.07.2013.
Din cele 21 rechizitorii, 14 au fost soluţionate cu întârzieri
cuprinse între 4 luni - 1 an şi 4 luni.
Într-un număr de 238 dosare penale pârâtul a adoptat alte
soluţii, cu întârzieri cuprinse între 4 luni - 1 an şi o lună.
Două din cele trei dosare în care organele de poliţie au
propus trecerea la alt organ au fost soluţionate de pârât la 4,
respectiv 10 luni de la data la care i-au fost repartizate, iar
declinarea a fost soluţionată după 7 luni, fiind astfel încălcate
prevederile art. 210 Cod procedură penală, referitoare la
verificarea competenţei de îndată după primirea dosarului.
De asemenea, în ce priveşte lucrarea înregistrată sub nr.
…./2013, având ca obiect tergiversarea cercetărilor în dosarul
penal nr. …./P/2012, repartizată pârâtului la 22.03.2013, a
constatat că a fost soluţionată la data de 13.06.2013, astfel că
dosarul penal ……/P/2012 a fost ţinut în nelucrare timp de
aproximativ 3 luni.

Conform situaţiei întocmite la data de 03.09.2013 de către
conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria I. rezultă că
pârâtul avea în lucru la această dată un număr de 33 dosare
penale repartizate anterior anului 2013 respectiv, în perioada
03.11.2011- 20.12.2012, ce nu au fost soluţionate pe perioade de
timp cuprinse între 8 luni - 1 an şi 9 luni. Dintre acestea, în 17 cauze
organele de poliţie au formulat propunere de trimitere în judecată,
iar în 15 au propus soluţii de neurmărire penală, o cauză fiind
repartizată procurorului pentru a efectua urmărire penală proprie.
De asemenea, din situaţiile statistice întocmite de
conducerea Parchetul de pe lângă Judecătoria Judecătoriei I.
rezultă că, în cursul anului 2012 şi în perioada 01 ianuarie - 04
septembrie 2013, pârâtul procuror a înregistrat un volum de
activitate semnificativ, comparabil cu volumul de activitate al
celorlalţi colegi procurori, care au funcţionat în perioadă analizată.
Într-adevăr au existat şi magistraţi care au avut un volum de
activitate mai mare decât al pârâtului.
Astfel, în cursul anului 2012 pârâtul a soluţionat 878
dosare din 1270, rămânând cu un stoc de dosare nesoluţionate de
392 cauze.
În perioada 1 ianuarie - 04.09.2013 pârâtul a soluţionat
558 dosare din 857, rămânând cu un stoc de dosare nesoluţionate
de 299 cauze.
În anul 2012, pe tipuri de soluţii, pârâtul a emis 35
rechizitorii şi 843 alte soluţii, doua dintre acestea fiind considerate
cauze complexe.
În perioada 01 - 04.09.2013 pârâtul a emis 30 rechizitorii
şi 392 alte soluţii, nici una dintre aceste cauze nefiind considerată
complexă.
Potrivit dispoziţiilor art. 99 lit. h) din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
constituie abatere disciplinară „nerespectarea în mod repetat
şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la
soluţionarea cu celeritate a cauzelor ori întârzierea repetată în
efectuarea lucrărilor, din motive imputabile”.
Sub aspectul laturii obiective, unul din elementele
constitutive ale acestei abateri constă într-o acţiune sau inacţiune
neconformă cu îndatoririle profesionale, concretizată în
dezinteresul procurorului manifestat în mod repetat pentru
nesoluţionarea cauzelor ce i-au fost repartizate în termenul
prevăzut de lege sau, acolo, unde nu este prevăzut expres, într-un
termen rezonabil.
Secţia a reţinut că în perioada supusă controlului pârâtul a
înregistrat cauze nesoluţionate în termenul legal, respectiv într-un
termen rezonabil, însă nerespectarea acestor termene de către
pârâtul procuror nu constituie singura cerinţă pentru constatarea
abaterii disciplinare, în sarcina sa impunându-se a fi analizată şi
vinovăţia, ca element al laturii subiective.
Aşa cum reiese din dispoziţiile art. 99 lit. h) din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, elementul psihologic
care precede şi însoţeşte fapta ilicită trebuie analizat sub aspectul
imputabilităţii conduitei ilicite a pârâtului procuror.
Secţia a constatat că dispoziţiile legale nu prevăd criterii
care trebuie avute în vedere la stabilirea caracterului imputabil al

85

JURISPRUDENŢĂ ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ

nerespectării dispoziţiilor legale referitoare la efectuarea în
termenul legal al lucrărilor, astfel că se vor avea în vedere toate
aspectele care ţin de activitatea profesională desfăşurată de către
pârâtul procuror în perioada de referinţă, în raport de situaţia de
fapt reţinută.
Astfel, Secţia a constatat că în perioada supusă
controlului, respectiv anul 2012 şi ianuarie - septembrie 2013,
pârâtul procuror a soluţionat un număr semnificativ de cauze,
astfel cum au fost detaliate anterior, înregistrând un volum de
muncă comparabil cu cel al celorlalţi colegi procurori. Din probele
administrate în cauză, rezultă că acesta se situează în topul
clasamentului undeva între nivelul mediu - superior, ceea ce
demonstrează că nu a adoptat o atitudine de pasivitate faţă de
soluţionarea cauzelor, dând într-adevăr întâietate cauzelor nou
repartizate.
Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză rezultă că
acesta a respectat programul de muncă, venind la serviciu în jurul
orelor 07 şi de nenumărate ori a rămas peste program.
Secţia a reţinut că activitatea procurorului nu s-a limitat
numai la motivarea soluţiilor ci o parte a timpului de lucru a fost
destinată şi altor activităţi specifice, respectiv: studierea dosarului
în vederea adoptării soluţiei, supravegherea şi îndrumarea
organelor de cercetare penală ale poliţiei, prezentarea
materialului de urmărire penală, asigurarea serviciului de
permanenţă pe unitate, asigurarea serviciului de primire în
audienţă a petiţionarilor, soluţionarea propunerilor formulate de
organele de poliţie privind arestarea preventivă, participarea la
şedinţele de analiză a soluţiilor, respectiv îndeplinirea oricărei
activităţi repartizate de conducerea unităţii.
Faptul că, într-adevăr în perioada supusă verificărilor a
avut dosare nesoluţionate în termen şi respectiv a prezentat
întârzieri în soluţionarea unor cauze, nu poate duce automat la
aprecierea ca fiindu-i imputabilă această întârziere înregistrată,
ştiut fiind că fiecare cauză în parte are specificul ei iar modalităţile
în care magistraţii înţeleg să-şi motiveze soluţiile dispuse sunt
diferite.
Astfel, în aprecierea caracterului justificat sau nejustificat
al întârzieri în soluţionarea cauzelor, Secţia a avut în vedere şi
calitatea lucrărilor repartizate pârâtului, astfel cum au fost
întocmite de organele de poliţie. Conform celor susţinute de pârât,
acesta s-a declarat nemulţumit de calitatea referatului întocmit de
organele de poliţie, în majoritatea cauzelor fiind nevoit să motiveze
soluţiile, în detrimentul dispoziţiilor art. 228 alin 6 Cod procedură
penală, care prevedeau posibilitatea confirmării acestui act în
situaţia în care procurorul era de acord cu acesta.
Pe lângă toate acestea, Secţia a ţinut cont şi de faptul că
pârâtul, în toată această perioadă, a avut probleme de sănătate,
confirmate prin acte medicale şi susţinute de martorii audiaţi în
cauză.
Secţia a apreciat că toate aceste împrejurări descrise mai
sus, grefate pe un volum de muncă ridicat, corespunzător unităţii
de parchet în care pârâtul îşi desfăşoară activitatea, au dus de-a
lungul timpului la soluţionarea unor cauze cu întârziere, respectiv
la acumularea unor dosare vechi.
În consecinţă, nerespectarea dispoziţiilor prevăzute de
art. 91 alin.1 din Legea nr. 303/2004, potrivit cărora judecătorii şi
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procurorii sunt obligaţi să rezolve lucrările în termenele stabilite şi
să soluţioneze cauzele în termen rezonabil, în funcţie de
complexitatea acestora, nu s-a făcut în mod nescuzabil şi fără ca
acesta să aibă nici cea mai mică justificare .
În aceste condiţii, Secţia a apreciat că, sub aspectul laturii
subiective, fapta pârâtului procuror se circumscrie unei culpe
scuzabile, care nu este de natură a atrage răspunderea
disciplinară, volumul mare de activitate specific acestei unităţi de
parchet, problemele sale medicale, precum şi faptul că pe lângă
motivarea soluţiilor dispuse a mai îndeplinit şi alte activităţi
specifice funcţiei, constituie împrejurări obiective exoneratoare de
răspundere şi de înlăturare a caracterului imputabil al întârzierilor
înregistrate în soluţionarea lucrărilor repartizate.
În consecinţă, Secţia a reţinut că pe baza probelor
administrate în cauză nu s-a făcut dovada îndeplinirii
cumulative a elementelor constitutive ale abaterii disciplinare
prevăzute de art. 99 lit. h) din Legea nr.303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi
modificată, împrejurare faţă de care, relativ la această abatere
disciplinară a respins acţiunea disciplinară formulată de
Inspecţia Judiciară împotriva pârâtului procuror.

2. Hotărârea 7P din 16 decembrie 2013 a Secţiei
pentru procurori în materie disciplinară,
irevocabilă prin decizia civilă nr. 86/30.06.2014
pronunţată de ICCJ, în dosar nr.841/1/2014, prin
care s-au respins ca nefondate, recursurile
declarate de Inspecţia Judiciară şi pârât.
Inspecţia Judiciară a dispus exercitarea acţiunii
disciplinare faţă de domnul B.L., procuror în cadrul DIICOT Serviciul Teritorial C, solicitând sancţionarea acestuia pentru
săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. g) şi t) din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în
aceea că şi-a exercitat funcţia cu rea-credinţă şi a nerespectat
dispoziţiile procurorului ierarhic, date în scris şi în conformitate cu
legea.
La data de 14 februarie 2013, urmare a apariţiei pe site-ul
www.mediafax.ro a articolului „Poliţista…..”, Inspecţia Judiciară s-a
sesizat din oficiu, în legătură cu împrejurările în care procurorul B.
L., din cadrul DIICOT - Serviciul Teritorial C., a primit la data de 24
decembrie 2012 plângerea penală formulată de agentul de poliţie
R. M. C. împotriva mai multor ofiţeri de poliţie şi a prim
procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria B.
În motivarea acţiunii disciplinare, în esenţă, în sarcina
pârâtului procuror B. L. s-a reţinut că, la data de 24 decembrie
2012, după ce în prealabil, în afara cadrului legal, s-a întâlnit cu
soţii R., cu care a purtat discuţii despre săvârşirea unor fapte
penale, a primit, cu încălcarea pct. 2 lit. e din Dispoziţia nr.
……/2012 a procurorului şef, plângerea penală formulată de R. M.
C., în care aceasta a relevat săvârşirea asupra sa a unor fapte de
viol şi şantaj de către mai mulţi poliţişti şi procurori. Fiind o zi
nelucrătoare, în care serviciul pe unitate era asigurat de un alt
procuror, pârâtul a luat legătura telefonic cu procurorul şef, căruia
i-a prezentat o situaţie nereală, respectiv că se afla la serviciu, în

exercitarea unor atribuţii specifice şi, în aceste împrejurări, două
persoane au venit special de la S. la C., pentru a reclama
săvârşirea unor infracţiuni, respectiv - exploatare sexuală şi şantaj
- în care sunt implicaţi poliţişti, în scopul vădit de a eluda Dispoziţia
nr…../2012 şi a-şi repartiza sieşi plângerea penală.
S-a mai reţinut că, prin modul în care şi-a exercitat
atribuţiile de serviciu, a manipulat legea în mod conştient, cauzând
astfel o vătămare a intereselor uneia dintre părţile implicate în
proces.
Din analiza materialului probator administrat în cauză,
Secţia pentru procurori în materie disciplinară a reţinut
următoarea situaţie de fapt:
Pârâtul B. L. este procuror în cadrul Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
- Serviciului Teritorial C., acesta fiind desemnat să-şi exercite
atribuţiile în compartimentul de urmărire penală.
Cu ocazia instrumentării unor dosare penale având ca
obiect o reţea de proxenetism, pârâtul procurorul l-a cunoscut pe
subcomisarul de poliţie P. V. din cadrul Poliţiei B. iar, ulterior, prin
intermediul acestuia, i-a cunoscut pe R. M. C. (agent de poliţie) şi
pe soţul acesteia R. R. În cadrul discuţiilor purtate cu subcomisarul
de poliţie P. V. şi R. R., a aflat despre posibila implicare a unor
persoane, inclusiv poliţişti din cadrul Poliţiei B., în reţeaua de
proxenetism, care făcea obiectul dosarelor nr…../2010 şi
nr……/2011.
La data de 22 decembrie 2012, agentul de poliţie R. M. C.
a povestit soţului său R. R. că a fost abuzată sexual de lucrători din
cadrul Poliţiei B. şi de către alte persoane care i-au fost prezentate
de comisarul B. G. ca fiind procurori de la C., precum şi de prim
procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria B.
În aceste împrejurări, R. R. i-a cerut soţiei sale R. M. C. să
formuleze plângere penală.
În acest sens, în dimineaţa zilei de 23 decembrie 2012, R.
R. l-a contactat telefonic pe pârâtul procuror B. L. căruia i-a
solicitat să se întâlnească, afirmând că soţia sa doreşte să
formuleze o plângere penală la DIICOT şi vrea să-i comunice
despre ce faptă este vorba şi să afle cum să procedeze în astfel de
situaţie.
Pârâtul procuror a fost de acord să se întâlnească cu soţii
R. şi, în aceste împrejurări, în jurul orelor 12,00, împreună cu soţia
sa s-au deplasat în municipiul S.
Pârâtul procuror s-a întâlnit cu soţii R. în parcarea
supermarketului Billa din localitatea S.
În aceste împrejurări, R. R. i-a relatat pârâtului procuror că
soţia sa a fost abuzată sexual de mai multe persoane, foştii şefi şi
colegi, inclusiv şeful IPJ O.
De asemenea, agentul de poliţie R. M. C. i-a relatat
pârâtului procuror o serie de aspecte referitoare la un pretins abuz
sexual la care ar fi fost supusă de şeful său şi alte persoane, în
urmă cu mai mult timp.
În urma discuţiilor purtate cu soţii R, pârâtul procuror i-a
îndrumat să se adreseze cu o plângere penală la DIICOT - Biroul
Teritorial O., dar aceştia au refuzat pe motiv că şeful IPJ O. este
cumnatul şefului SCCO O.
În această situaţie, pârâtul procuror i-a spus agentului de
poliţie R. M. C. să întocmească o ciornă, în care să relateze tot ce i

s-a întâmplat şi să se prezinte a doua zi la sediul DIICOT - Serviciul
Teritorial C. Pârâtul procuror s-a adresat soţiilor R. spunându-le:
„Veniţi acolo şi mă sunaţi!”
În seara zilei de 23 decembrie 2012, la domiciliul său,
agentul de poliţie R. M.C. a întocmit un înscris în care a relatat mai
multe fapte penale - abuzuri sexuale, şantaj - pretinse a fi săvârşite
asupra sa de către lucrători de poliţie şi alte persoane, însă nu a
înserat şi formula de adresare.
A doua zi, soţii R. l-au contactat telefonic pe pârâtul
procuror şi i-au relatat că se vor deplasa la C. în scopul de a
depune plângerea penală.
În momentul în care au intrat în municipiul C., l-au
contactat telefonic din nou pe pârâtul procuror, pe care l-a întrebat
unde se află sediul Serviciului Teritorial C. al DIICOT.
Când au ajuns la sediul unităţii, de la jandarmul de serviciu
au aflat că pârâtul procuror nu ajunsese încă la serviciu.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1123/2012, publicata in
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 804, din 29 noiembrie 2012, ziua de
24 decembrie 2012 a fost declarată zi liberă.
Conform planificării efectuată de procurorul şef serviciu, în
data de 24 decembrie 2012, serviciu de permanenţă trebuia să fie
asigurat de domnul procuror S. M.
Deşi nu era de serviciu pe unitate şi nici nu avea de
efectuat activităţi de urmărire penală care necesitau prezenţa în
unitate, pârâtul procuror s-a deplasat la sediul parchetului în
scopul de a primi plângerea formulată de agentul de poliţie R. M. C.
Din evidenţele de acces în sediul DIICOT - Serviciul
Teritorial C., rezultă că la orele 11,10 pârâtul procuror a pătruns în
sediul Serviciului Teritorial însoţit de comisarul şef B. O. şi de soţii
R. M. C. şi R. R.
Conform mediului de stocare, respectiv CD-ul pe care au
fost salvate imaginile înregistrate de camera de supraveghere,
existentă în holul de acces în incinta DIICOT - Serviciul Teritorial C.
(punct control acces), procurorul şi persoanele menţionate au stat
în incinta unităţii până la orele 11.54, după care, cu toţii, au părăsit
unitatea.
În aceste împrejurări, agentul de poliţie R. M. C. i-a
prezentat pârâtului procuror ciorna plângerii în care a reclamat
mai multe fapte penale - pretinse abuzuri sexuale şi şantaj comise asupra sa de mai mulţi ofiţeri de poliţie şi de prim
procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria B.
După ce pârâtul procuror a citit plângerea i-a solicitat
agentului de poliţie R M. C. să o completeze cu formula de
adresare „Domnului Procuror Şef al DIICOT - Serviciul Teritorial
C.” spunându-i că nefiind nimeni în unitate, nu o poate redacta la
calculator.
Ulterior, acesta a primit plângerea penală formulată de
agentul de poliţie R. M. C. şi i-a întrebat pe soţii R. cu ce o să
dovedească faptele reclamate, respectiv dacă au probe în
apărare, şi anume: înscrisuri, înregistrări, martori care să confirme
susţinerile din conţinutul plângerii, aceştia negând existenţa unor
astfel de probe.
Agentul de poliţie R. M. C. a cerut număr de înregistrare,
însă pârâtul procuror i-a relatat că nefiind nimeni la secretariat ca
să înregistreze plângerea, aceasta urmează să fie prezentată
şefului său pentru repartizare.
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De asemenea, a întrebat dacă faptele reclamate sunt de
competenţa DIICOT şi dacă pot fi autorizate interceptări în cauză,
cu care să dovedească aspectele sesizate în plângere.
Pârâtul procuror a afirmat că faptele prezentate în
plângere ar putea fi de competenţa DIICOT, fiind vorba de grup
organizat, iar cu privire la interceptări a precizat că vor discuta
ulterior. I-a recomandat să aştepte să fie contactată, dar între timp
să ia legătura cu persoanele care vor să depună mărturie în
legătură cu aspectele semnalate.
Întrucât pârâtul procuror a realizat că prin primirea
plângerii încalcă dispoziţia procurorul şef nr. ….2012 din data de 1
octombrie 2012 l-a contactat telefonic pe acesta şi i-a relatat că a
trecut pe la sediul unităţii, în scopul finalizării motivelor unui recurs
(dosar nr……D/P/2011) şi în aceste împrejurări, două persoane
au venit de la S. la C. pentru a depune o plângere vizând fapte
penale, cu conotaţie sexuală, în care sunt implicaţi poliţişti.
În aceste împrejurări, procurorul şef al Serviciului Teritorial
C. a insistat ca pârâtul procuror să stabilească competenţa şi
urgenţa sesizării, pentru a elucida dacă se impune a fi organizată
acţiunea.
Pârâtul procuror i-a relatat că situaţia nu reclamă urgentă,
însă competenţa este discutabilă.
Procurorul şef serviciu a fost de acord ca pârâtul procuror
să primească plângerea penală, pe considerentul că soţii R. au
venit special de la S. la C. să depună plângerea.
Pârâtul procuror a primit plângerea formulată de agentul
de poliţie R. M. C., pe care a rezoluţionat-o: „24.12.2012. Se va
înregistra în vederea efectuării urmăririi penale. Procuror S. Ind”.
Astfel, a dispus înregistrarea acesteia ca şi dosar penal,
creând în acest mod cadrul procesual legal pentru o eventuală
acţiune.
La data de 26 decembrie 2012 orele 16,40, agentul de
poliţie R. M. C. l-a contactat telefonic pe comisarul şef B. G.,
căruia i-a cerut să se întâlnească în oraşul B., întrucât urma să-i
comunice ceva important.
Comisarul şef nu a dat curs solicitării, însă agentul de
poliţie R.M.C., cu autoturismul proprietate personală, s-a deplasat
la domiciliul acestuia, spunându-i telefonic că se află în faţa porţii
locuinţei sale.
Comisarul şef B. G. a ieşit la poartă şi a invitat-o pe
aceasta în locuinţa sa. Întrucât agentul de poliţie R.M.C. a
refuzat, comisarul şef B.G. s-a urcat în autoturism. Agentul de
poliţie R. M. C. a pornit autoturismul şi, după cca 40 m, la
insistenţele comisarului B. G., l-a oprit.
În autoturism a avut loc o altercaţie, comisarul şef fiind
lovit cu un cuţit în regiunea hipogastrică şi pe faţa anterioară a
genunchiului stâng de către agentul de poliţie R. M. C. Acesta a
reuşi să o dezarmeze şi să coboare din autoturism. A sunat la 112
şi a fost transportat cu o salvare la Spitalul Judeţean O, unde a
fost internat cu diagnosticul „plagă înţepată”.
După agresiune, agentul de poliţie R. M. C. l-a contactat
telefonic pe pârâtul procuror B. L. , cu care nu mai luase legătura
de la data depunerii plângerii, căruia i-a relatat că: „B. G.
intenţionează să o ucidă”.
Pârâtul procuror B. L. a îndrumat-o să apeleze Serviciul
Telecomunicaţii Speciale Direcţia pentru apel unic de urgenţă 112
şi apoi să-l informeze.
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Agentul de poliţie R. M. C. a sunat la apelul unic de urgenţă
112 şi apoi a revenit telefonic şi i-a relatat pârâtului procuror că
este chemată la IPJ O., solicitându-i să-i spună cum să
procedeze.
Pârâtul procuror a îndrumat-o să se deplaseze la IPJ O.,
atenţionând-o să nu releve despre faptul că a formulat plângere
penală la data de 24 decembrie 2012.
Pârâtul procuror l-a contactat telefonic pe procurorul şef
căruia i-a relatat despre cele semnalate şi întrucât situaţia a luat
amploare, fiind prezentată pe diferite posturi de televiziune, acesta
i-a solicitat să se întâlnească la sediul DIICOT - Serviciului
Teritorial C.
Astfel, în intervalul orar 19.00-19.40, cei doi procurori au
fost prezenţi în sediul unităţii de parchet, unde au analizat
plângerea depusă de agentul de poliţie R. M. C.
Cu această ocazie, procurorul şef a constatat că faptele
reclamate nu sunt de competenţa DIICOT ci a Parchetului de pe
lângă Curtea de Apel C., aceasta fiind atrasă de calitatea
persoanelor reclamate, respectiv: un procuror şi comisari şefi de
poliţie.
Urmare acestui incident, la Parchetul de pe lângă
Tribunalul O. s-a înregistrat dosarul penal nr. …./2012, având ca
obiect infracţiunea de tentativă de omor.
De asemenea, în presă s-a creat o amplă campanie
mediatică, în cadrul căreia R. M. C. a fost prezentată ca victimă a
infracţiunii de tentativă la viol, comisă de comisarul şef B. G.,
aceasta depunând, la data de 27.12.2012, la Parchetul de pe
lângă Tribunalul O. o plângere penală în acest sens.
La data de 27 decembrie 2012, sub nr. …../2012,
procurorul şef DIICOT - Serviciul Teritorial C. a dispus trimiterea
plângerii depuse de R. M.C. la Parchetul de pe lângă Curtea de
Apel C., spre competentă soluţionare, la această unitate de
parchet înregistrându-se dosarul penal nr……/2012 având ca
obiect infracţiuni de viol.
De asemenea, dosarul nr. …../2012 al Parchetului de pe
lângă Tribunalul O. a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea
de Apel C. şi înregistrat sub nr. …./2012, având ca obiect
infracţiunea de tentativă la omor.
Deoarece în plângerea iniţială R. M. C. a reclamat şi fapte
de şantaj, prin ordonanţa nr. …../P/2012 din data de 13 mai 2013,
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel C. a dispus declinarea
competenţei în favoarea Direcţiei NaţionaleAnticorupţie - Serviciul
Teritorial C.
Prin ordonanţa nr……./2013 din data de 21 mai 2013
Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial C. a dispus
neînceperea urmăririi penale faţă de comisarul B. G. pentru
infracţiunea de şantaj, apreciind că fapta nu există.
Prin aceeaşi ordonanţă a dispus disjungerea şi declinarea
competenţei în favoarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel
C. pentru continuarea cercetărilor sub aspectul infracţiunii de viol.
Astfel, s-a înregistrat dosarul penal nr……/P/2013, care
prin rezoluţia din data de 23 mai 2013 a fost conexat la dosarul nr.
…/P/2012.
Prin rechizitoriul nr. …../P/2012 din data de 3 iulie 2013 al
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel C. s-a dispus punerea în
mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatei R. M.

C. pentru comiterea infracţiunii de tentativă la omor calificat. De
asemenea, s-a mai dispus neînceperea urmăririi penale faţă de
comisarul şef B. G., un magistrat procuror şi alţi lucrători de poliţie,
relativ la infracţiunea de viol, apreciindu-se că faptele reclamate
nu există.
Analizând probele administrate în cauză, Secţia a
constatat că fapta pârâtului procuror, care cu ocazia primirii
plângerii penală formulate de martora R. M. C., a nesocotit
Dispoziţia nr……/2012 dată de procurorul şef al DIICOT Serviciul
Teritorial C. , căruia i-a prezentat o situaţie nereală cu privire la
împrejurările concrete în care soţii R. au depus plângerea la
această instituţie, întruneşte elementele constitutive ale abaterii
disciplinare prevăzute de dispoziţiile art.99 lit. g) din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele
considerente:
Latura obiectivă a acestei abateri disciplinare constă întro inacţiune neconformă cu îndatoririle profesionale, respectiv
nerespectarea de către procuror a dispoziţiilor procurorului
ierarhic superior, date în scris şi în conformitate cu legea.
Potrivit art. 62 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciară, procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiilor
legalităţii, imparţialităţii şi controlului ierarhic.
Potrivit art. 64 alin.1 din Legea nr.304/2004 privind
organizarea judiciară, dispoziţiile procurorului ierarhic superior,
date în scris şi în conformitate cu legea, sunt obligatorii pentru
procurorii din subordine.
Potrivit art. 65 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciară, procurorii din fiecare parchet sunt subordonaţi
conducătorului parchetului respectiv.
Secţia a apreciat că, pentru a constata existenţa laturii
obiective a acestei abateri disciplinare, trebuie să se constate că
pârâtul procuror nu a respectat dispoziţiile procurorului şef, date
în scris şi în conformitate cu legea.
Astfel, Secţia a reţinut că din probele administrate în
cauză, a rezultat fără putinţă de tăgadă faptul că, în afara cadrului
legal, pârâtul a acceptat să se întâlnească cu soţii R., cu care a
purtat discuţii despre pretinse fapte penale săvârşite asupra
martorei R. M. C., de către poliţişti şi procurori. Cu această ocazie,
au stabilit ca pârâtul să fie contactat în momentul în care R. M. C.
va avea plângerea (ciorna) scrisă şi se va prezenta cu aceasta la
DIICOT - Serviciul Teritorial C. pentru a o depune. Secţia a
constatat că primirea plângerii de către pârât a avut loc într-o zi
nelucrătoare, în care serviciul pe unitate era asigurat de un alt
procuror. Faţă de această împrejurare şi ţinând cont că, relativ la
faptele reclamate, competenţa de soluţionare era discutabilă,
pârâtul a încercat să-şi asigure cadrul legal şi, în acest sens, l-a
contactat pe procurorul şef, căruia i-a relatat o situaţie incompletă
şi nereală. Astfel, Secţia a constatat că în cadrul discuţiei
telefonice, pârâtul nu i-a adus la cunoştinţă procurorului şef faptul
că persoana care dorea să depună plângerea era agent de poliţie
şi chiar dacă i-a relatat că faptele reclamate vizau infracţiuni de
natură sexuală săvârşite de poliţişti, nu a indicat niciun nume, cu
toate că unii dintre aceştia deţineau importante funcţii de
conducere. De asemenea, pârâtul a încercat să-şi justifice
prezenţa în sediul unităţii, afirmând că desfăşura activităţi

specifice funcţiei, respectiv motivarea unui recurs cu arestaţi, cu
toate că această operaţiune se realizase cu câteva zile în urmă.
Secţia a reţinut că, în realitate, prezenţa pârâtului la sediul unităţii
s-a datorat înţelegerii anterioare avute cu soţii R., tocmai în scopul
depunerii plângerii. De asemenea, Secţia a reţinut că la momentul
la care procurorul şef a discutat telefonic cu pârâtul, acesta nu a
cunoscut faptul că pârâtul se cunoştea cu soţii R., cu care purtase,
cu două zile în urmă, discuţii privitoare la faptele sesizate. Secţia a
constatat că, necunoscând situaţia concretă şi completă a
împrejurărilor în care soţii R. s-au prezentat la sediul DIICOT Serviciul Teritorial C. pentru a depune plângerea, procurorul şef a
fost practic indus în eroare cu privire la aceste aspecte, acesta
având convingerea că cele două persoane s-au deplasat de la S.
la C. pentru a depune o plângere, neexistând nicio legătură între
această împrejurare şi prezenţa pârâtului procuror în sediul
unităţii. De asemenea, Secţia a reţinut că pârâtul la momentul
primirii, respectiv rezoluţionării plângerii, şi-a depăşit atribuţiile,
acesta inserând următoarea menţiune „se înregistrează în
vederea efectuării urmăririi penale”, ceea ce presupune
înregistrarea cauzei în Registrul penal, respectiv crearea cadrului
legal pentru începerea anchetei penale în cauză. Secţia a
constatat că efectuarea acestei menţiuni revenea procurorul şef,
care urma să stabilească acest aspect în prima zi lucrătoare, ceea
ce s-a şi întâmplat, plângerea fiind înregistrată în Registrul de
lucrări generale şi apoi înaintată spre competentă soluţionare
organului competent.
În ceea ce priveşte dispoziţia nr. …../2012 din data de 1
octombrie 2012, Secţia a constatat că procurorul şef a repartizat
procurorii pe compartimente de activitate, pârâtul fiind repartizat
să desfăşoare activitate de urmărire penală, şi a stabilit la pct. 2 lit.
e) că „primirea în audienţă a petenţilor şi a altor persoane care au
calitate procesuală în dosarele aflate în lucru se face zilnic în zilele
lucrătoare în intervalul orelor 10,00 - 12,00 la sediul DIICOT Serviciul Teritorial C. de către procurorul şef serviciu iar în lipsa
acestuia de procurorul de serviciu din ziua respectivă sau de
procurorul de serviciu din ziua imediat următoare, în lipsa
acestuia”. De asemenea, Secţia a constatat că pârâtul procuror a
luat cunoştinţă de conţinutul acestei dispoziţii, semnătura din
dreptul numelui său, confirmând acest aspect. Relativ la faptul că
a invocat o neconcordanţă între data emiterii dispoziţiei, data
semnării de luare la cunoştinţă şi data înregistrării acesteia, Secţia
a reţinut că aceste împrejurări nu au nicio relevanţă în cauză,
atâta timp cât toate aceste activităţii s-au desfăşurat în cursul lunii
octombrie 2012, iar primirea plângerii a avut loc la data de 24.12.
2012. Faţă de prevederile dispoziţiei nr. …./2012, dată de
procurorul şef, prin care a fost reglementată procedura de primire
în audienţă şi programul în care se desfăşoară această activitate,
Secţia a constatat că pârâtul procuror a nesocotit aceste dispoziţii,
iar pentru a-şi crea cadrul legal, a procedat la informarea şefului,
căruia in realitate nu i-a adus la cunoştinţă situaţia corectă şi
completă.
Secţia a reţinut că atitudinea nesinceră a pârâtului rezultă
şi din aceea că, pentru a-şi justifica prezenţa la locul de muncă, a
încercat să-şi creeze un alibi. Astfel, a susţinut că, în data de
24.12.2012, iniţial, s-a deplasat împreună cu martorul B. O. la
Curtea de Apel C., în vederea exercitării unor atribuţii de serviciu,
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respectiv activităţi legate de recursul declarat într-o cauză cu
arestaţi, fapt infirmat prin adresa comunicată de către această
instituţie, în care se arată că, în data da 24.12.2012, niciun
procuror nu a fost prezent în sediul Curţii deApel C.
În consecinţă, Secţia a apreciat că pârâtul procuror a
încălcat normele legale ce instituie în sarcina sa obligativitatea de
a respecta dispoziţiile procurorului ierarhic superior, fapta sa fiind
de natură a aduce atingere unuia dintre principiile care
guvernează Ministerul Public, respectiv principiul controlului
ierarhic, precum şi a afecta prestigiul justiţiei, ca valoare socială
ocrotită de lege.
Forma de vinovăţie care caracterizează această abatere
disciplinară este cea a intenţiei directe. Având în vedere
modalitatea în care pârâtul a primit plângerea, Secţia a reţinut că
acesta în mod conştient a încălcat dispoziţiile procurorului şef, prin
nesocotirea obligaţiilor instituite în sarcina sa urmărind afectarea
principiul controlului ierarhic.
La aprecierea vinovăţiei pârâtului procuror au fost avute în
vedere şi dispoziţiile art.12 din Codul deontologic al judecătorilor şi
procurorilor, adoptat prin Hotărârea nr. 328 din 24.08.2005 a
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii potrivit căruia „
judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să-şi îndeplinească cu
competenţă şi corectitudine îndatoririle profesionale, să respecte
îndatoririle cu caracter administrativ stabilite prin legi,
regulamente şi ordine de serviciu”.
Urmarea produsă prin săvârşirea acestei abateri
disciplinare constă în deteriorarea încrederii şi a respectului
opiniei publice faţă de funcţia de magistrat, cu consecinţa afectării
imaginii justiţiei, ca sistem şi serviciu în apărarea ordinii de drept.
Pentru aceste considerente, Secţia a reţinut în sarcina
pârâtului procuror săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de
art. 99 lit. g) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, cu modificările aduse prin Legea nr.24/2012 şi, în
consecinţă, a aplicat acestuia sancţiunea disciplinară constând în
„avertisment” .
Relativ la cea de-a doua abatere, Secţia a reţinut
următoarele:
1
Potrivit art. 99 lit. t) teza I-a raportat la art. 99 alin.1 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
republicată şi modificată prin Legea nr. 24/2012 constituie abatere
disciplinară exercitarea funcţiei cu rea credinţă prin încălcarea cu
ştiinţă a normelor de drept material ori procesual, faptă prin care
magistratul urmăreşte sau acceptă vătămarea unei persoane.
Pentru a fi angajată răspunderea disciplinară este
necesar ca fapta ce constituie abatere disciplinară să întrunească
elementele constitutive cu referire la latura obiectivă, latura
subiectivă şi legătura de cauzalitate între fapta săvârşită şi
rezultatul produs, iar în ceea ce priveşte vinovăţia, aceasta trebuie
dovedită şi constatată în mod cert, în baza probatoriului
administrat in cauză.
Secţia pentru procurori, analizând probele administrate în
cauză a constatat că nu sunt întrunite elementele constitutive ale
acestei abateri disciplinare, pentru următoarele considerente:
Pentru a fi întrunit conţinutul constitutiv al abaterii
1
disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) teza I-a raportat la art.99
alin.1 din Legea nr. 303/2004 trebuie să subziste cumulativ
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următoarele condiţii: magistratul să adopte o conduită ilicită sub
aspectul încălcării normelor de drept material ori procesual, să fie
de rea-credinţă, iar prin fapta sa să urmărească sau să accepte
vătămarea unei persoane.
Referitor la prima condiţie, care se circumscrie laturii
obiective, starea de fapt reţinută de Secţie nu a evidenţiat
încălcarea de către pârât a normelor de procedură invocate.
Astfel, în sarcina pârâtului procuror nu se poate reţine că
după primirea plângerii i-a indus martorei R. M. C. ideea că poate
produce singură probe în dovedirea celor susţinute, încălcând în
acest fel dispoziţiile art. 202 alin.1 Cod procedură penală, potrivit
cărora organul de urmărire penală este obligat să strângă probele
atât în favoarea cât şi în defavoarea învinuitului sau inculpatului şi,
respectiv dispoziţiile art.65 alin. 1 Cod procedură penală, în care
se arată că sarcina administrării probelor, în procesul penal, revine
organului de urmărire penală şi instanţei de judecată.
Secţia a constatat că între pârâtul procuror şi martora R.
M. C. a existat o simplă discuţie privitoare la dovezile cu care
aceasta urma să susţină cele afirmate, ocazie cu care, deşi
martora a negat existenţa unor astfel de probe, pârâtul procuror nu
i-a dat niciun sfat în acest sens.
De asemenea, Secţia a reţinut că din probele administrate
în cauză nu rezultă indubitabil că pârâtul urma să-şi repartizeze
sieşi plângerea spre soluţionare. Astfel, a constatat că pârâtul a
adoptat o poziţie neutră, din materialul probator nerezultând
intenţia sa de a se implica în vreun fel în soluţionarea plângerii,
acesta relatându-i martorei că plângerea urmează a fi repartizată
de către procurorul şef. De asemenea, i-a comunicat că urmează a
fi contactată de către procurorul de caz, în acest sens martora
indicând în cuprinsul plângerii un nr. de telefon, iar la întrebarea
expresă a acesteia cu privire la posibilitatea interceptărilor
convorbirilor telefonice în cauză, pârâtul a afirmat să aştepte.
În consecinţă, Secţia a reţinut că prin atitudinea adoptată,
pârâtul a dat dovadă că nu a dorit să se implice în niciun fel în
soluţionarea plângerii depuse de martora R. M. C., împrejurare
faţă de care nu se poate reţine în sarcina sa faptul că a indus
martorei ideea că poate să-şi producă probe singură, în afara
cadrului legal, cu consecinţa încălcării prevederilor art. 202 alin.1
şi art. 65 alin.1 din Cod procedură penală.
Faptul că, la data de 26.12.2014, ulterior depunerii
plângerii la DIICOT - Serviciul Teritorial C., a avut loc un incident,
iniţiat de martora R. M. C., soldat cu vătămarea unei persoane,
nu poate duce automat la concluzia existenţei unei legături între
fapta martorei şi atitudinea pârâtului procuror. Martora R. M. C. a
acţionat conform propriei sale conştiinţe, independent de
plângerea înregistrată le DIICOT - Serviciul Teritorial C. De
asemenea, Secţia a reţinut că martora avea la acel moment
calitatea de agent de poliţie, ceea ce presupune că avea
cunoştinţe despre formularea / depunerea unei plângeri penale
şi celelalte etape ale fazei de urmărire penală, cu atât mai mult cu
cât aceasta a solicitat număr de înregistrare, a întrebat despre
posibilitatea interceptărilor convorbirilor telefonice şi a negat
existenţa unor probe în susţinerea celor afirmate.
Din probele administrate în cauză, Secţia a reţinut că
într-adevăr, după incident, pârâtul a fost apelat telefonic de trei
ori de către martoră şi, cu toate că aceasta nu i-a relatat

adevărata situaţie, susţinând că „ea este victima unei infracţiuni
de violenţă”, pârâtul fiind programat să asigure serviciu pe
unitate la acea dată, acesta nu a intervenit în niciun mod. În
aceste împrejurări, având convingerea că martora este victima
unei infracţiuni de violenţă, pârâtul procuror i-a indicat să nu
relateze că a depus plângere penală la DIICOT - Serviciul
Teritorial C. De asemenea, Secţia a constată că de la data
depunerii plângerii şi până la momentul incidentului pârâtul nu a
mai fost contactat niciodată de către martoră.
Sub aspectul laturii subiective, forma de vinovăţie care
caracterizează această abatere disciplinară, în varianta normativă
a exercitării funcţiei cu rea credinţă este cea a intenţiei, procurorul
realizând că, prin aplicarea greşită a legii, în mod voit, produce o
distorsionare conştientă a dreptului, în scopul producerii unei
vătămări. Prin urmare, reaua credinţă presupune atât intenţia de a
manipula legea în mod conştient, cât şi voinţa de a cauza o
vătămare a intereselor uneia din părţile implicate în proces.
Având în vedere că pârâtul nu s-a implicat în niciun mod în
soluţionarea acestei plângeri, care în prima zi lucrătoare a şi fost

înaintată pe cale administrativă de către procurorul şef la unitatea
de parchet competentă a efectua urmărirea penală în cauză,
Secţia a constatat că în sarcina pârâtului nu poate fi reţinută reauacredinţă, cu atât mai mult cu cât, de la momentul depunerii
plângerii şi până la înaintarea acesteia organului competent, nu sa constatat nicio vătămare a intereselor vreuneia dintre părţile
implicate în proces, cu referire expresă la faptele deduse judecăţi
prin plângerea formulată, incidentul din data de 26.12.2012 fiind
cauzat exclusiv de către martora R. M. C., aceasta urmând să
suporte rigorile legii penale relativ la fapta săvârşită, faptă pe care
a şi recunoscut-o, solicitând instanţei de judecată aplicarea
prevederilor art. 320 indice 1 Cod procedură penală.
În consecinţă, Secţia a respins acţiunea disciplinară
formulată de Inspecţia Judiciară împotriva pârâtului procuror B. L.
pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca
neîntemeiată.
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JURISPRUDENŢA RELEVANTĂ
A CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUOPENE
ÎN PERIOADA IANUARIE - IUNIE 2014
Procuror CRISTINA BEN EZRA
Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (Marea Cameră)
a examinat dreptul de şedere al resortisanţilor din ţări terţe ,
membri de familie ai unui cetăţean european, în statul de
origine al cetăţeanului respectiv şi a constatat că se pot
acorda, în anumite circumstanţe, drepturi de şedere derivate
în temeiul libertăţii de circulaţie garantate de articolele 21 şi
45 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (
hotărârile din 12 martie 2014 pronunţate în cauzele O. versus
Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel şi Minister voor
Immigraţie, Integraţie en Asiel versus. B. (C-456/12) precum
şi în cauzele S. versus Minister voor Immigratie, Integratie en
Asiel şi Minister voor Immigraţie, Integratie en Asiel versus G.
1
( C-457/12)
Directiva nr. 2004/38 privind dreptul la libera circulaţie şi
şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi
membrii familiilor acestora a generat solicitarea pronunţării unui
număr însemnat de întrebări preliminare de către Curtea de
Justiţie a Uniunii Europene.
In acest cadru, Raad van State (Consiliul de Stat) din
Olanda a solicitat Curţii de Justiţie să se pronunţe dacă legislaţia
UE ar putea conferi un drept de şedere membrilor de familie din
ţări terţe ai unui cetăţean european în statul a cărui cetăţenie o
deţine acesta şi, în caz afirmativ, în ce condiţii.
În patru cauze, patru resortisanţi din ţări terţe au realizat o
legătură de familie cu cetăţeni olandezi. Cetăţenii olandezi
respectivi şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie în alte ţări ale
Uniunii Europene împreună cu membrii lor de familie din ţări terţe.
În primele două cauze, domnul O., de naţionalitate
nigeriană şi domnul B. de naţionalitate marocană, au locuit
împreună cu membrii lor de familie de naţionalitate olandeză în
alte state ale Uniunii ( Spania, respective Belgia), după care au
revenit în Olanda şi au solicitat acordarea dreptului de şedere în
această ţară spre a locui împreună cu soţiile lor.
În următoarele două cauze, doamna S., de naţionalitate
ukrainiană a solicitat drept de şedere în Olanda deoarece se
ocupa de educaţia nepotului său, fiul unui cetăţean olandez, iar
1

doamna G. , de naţionalitate peruviană, a solicitat acelaşi drept în
calitate de soţie a domnului G., de naţionalitate olandeză. Punctul
comun al acestor două cauze este faptul că persoanele olandeze
ai căror membri de familie sunt doamnele S. şi G. se deplasează
periodic într-un alt stat european (Belgia) din motive profesionale.
În toate cele patru cauze autorităţile olandeze au refuzat
acordarea dreptului de şedere membrilor de familie din ţările terţe
ai cetăţenilor olandezi.
În acest context, problema care se pune este aceea de a
şti dacă dreptul Uniunii conferă un drept de şedere membrilor de
familie din ţări terţe ai cetăţenilor statelor Uniunii în statul a cărei
cetăţenie o au aceştia şi unde aceştia îşi au reşedinţa.
Examinând acestă problemă, Curtea a reţinut mai întâi
că prevederile directivei 2004/38 nu acordă nici un drept autonom
resortisanţilor din ţări terţe, dar a precizat totodată că eventualele
drepturi ale acestora reprezintă drepturi derivate din exercitarea
dreptului de liberă circulaţie al cetăţenilor Uniunii. Directiva nefiind
aplicabilă, Curtea s-a preocupat să examineze dacă prevederile
TFUE ar putea constitui temeiul de drept al unui drept de sejur
derivat în cauzele supuse spre examinare, mai exact prevederile
art. 21 par. 1 conform cărora “orice cetăţean al Uniunii are dreptul
de liberă circulaţie şi de şedere pe teritoriul statelor membre, sub
rezerva limitărilor şi condiţiilor prevăzute de tratate şi de
dispoziţiile adoptate în vederea aplicării acestora.”
Astfel, dacă unui cetăţean al Uniunii care a locuit
împreună cu un membru al familiei sale, resortisant al unui stat
terţ, în alt stat membru, nu ar putea să se bucure împreună cu
acesta de viaţa de familie la întoarcerea în statul respectiv,
cetăţeanul Uniunii ar putea fi descurajat să revină în statul său de
origine. Aşa fiind, acordarea unui drept de şedere derivat în
favoarea cetăţeanului din statul terţ are ca efect garantarea
cetăţeanului Uniunii că „îşi poate continua în statul său de origine
viaţa de familie pe care a început-o sau şi-a consolidat-o în celălalt
statul membru în care a călătorit şi locuit”. (punctul 49 din hotărâre)
Acordarea acestui drept este condiţionată de sejurul
efectiv al cetăţeanului european în statul membru gazdă care
trebuie să se caracterizeze “printr-o efectivitate suficientă pentru

CJUE, hotărârile din 12 martie 2014, C-456/12 şi C-457/12 publicate pe site-ul www.curia.europa.eu.
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a-i permite începerea sau consolidarea unei vieţi de familie în
acest stat membru” (punctul 51). Curtea a precizat astfel că
“şederea efectivă în statul membru gazdă a cetăţeanului Uniunii şi
a membrului familiei sale, resortisant al unui stat terţ, […] este cea
care dă naştere, la întoarcerea acestui cetăţean al Uniunii în statul
membru al cărui resortisant este, unui drept de şedere derivat în
favoarea resortisantului unui stat terţ cu care cetăţeanul menţionat
a dus o viaţă de familie în statul membru gazdă.” (punctul 56)
Curtea mai arată că “revine instanţei de trimitere sarcina
să verifice dacă persoanele de referinţă O şi B, care sunt cetăţeni
ai Uniunii, s-au stabilit şi, prin urmare, au locuit efectiv în statul
membru gazdă şi dacă, datorită vieţii de familie duse cu ocazia
şederii efective menţionate, domnii O. şi B. au beneficiat de un
drept de şedere derivat în statul membru gazdă în temeiul şi cu
respectarea articolului 7 alineatul (2) sau a articolului 16 alineatul
(2) din Directiva 2004/38.” (punctul 57)
Cu referire la „aspectul dacă efectul cumulativ al diferitor
şederi de scurtă durată în statul membru gazdă poate da naştere
unui drept de şedere derivat în favoarea unui membru al familiei
cetăţeanului Uniunii, resortisant al unui stat terţ, la întoarcerea
acestui cetăţean în statul membru al cărui resortisant este, trebuie
amintit că numai o şedere care îndeplineşte condiţiile prevăzute în
2
articolul 7 sau articolul 16 din Directiva 2004/38 este de natură să
dea naştere unui astfel de drept de şedere. În această privinţă,
şederi de scurtă durată, precum weekenduri sau vacanţe
petrecute în alt stat membru decât cel al cărui resortisant este
acest cetăţean, chiar considerate împreună, nu îndeplinesc
condiţiile menţionate”. (punctul 59).
În schimb, o şedere în statul membru gazdă mai mare de
3 luni „dovedeşte, în principiu, stabilirea şi, prin urmare, caracterul
efectiv al şederii cetăţeanului Uniunii în acest ultim stat membru şi
este de natură să însoţească începerea sau consolidarea unei
vieţi de familie în acest stat membru”. (punctul 53)
Aşa fiind Curtea subliniază că şederea efectivă în statul
membru gazdă a cetăţeanului Uniunii şi a membrului familiei sale,
resortisant al unui stat terţ, în temeiul şi cu respectarea condiţiilor
referitoare la perioada minimă de 3 luni, respectiv 5 ani, “este cea
care dă naştere, la întoarcerea acestui cetăţean al Uniunii în statul
membru al cărui resortisant este, unui drept de şedere derivat, în
temeiul articolului 21 alineatul (1) TFUE, în favoarea
resortisantului unui stat terţ cu care cetăţeanul menţionat a dus o
viaţă de familie în statul membru gazdă. ” (punctul 56)
Cu referire la „condiţiile de acordare, la întoarcerea unui
cetăţean al Uniunii în statul membru al cărui resortisant este, a
unui drept de şedere derivat, în temeiul articolului 21 alineatul (1)
TFUE, unui resortisant al unui stat terţ, membru al familiei acestui
cetăţean al Uniunii, cu care acesta a locuit, numai în considerarea
calităţii sale de cetăţean al Uniunii, în statul membru gazdă,
acestea nu ar trebui să fie, în principiu, mai stricte decât cele
prevăzute de Directiva 2004/38 pentru acordarea unui astfel de

drept de şedere unui resortisant al unui stat terţ, membru al familiei
unui cetăţean al Uniunii, care şi-a exercitat dreptul la liberă
circulaţie stabilindu-se în alt stat membru decât cel al cărui
resortisant este. Astfel, chiar dacă Directiva 2004/38 nu acoperă
un astfel de caz de întoarcere, ea trebuie să fie aplicată prin
analogie în ceea ce priveşte condiţiile de şedere a cetăţeanului
Uniunii în alt stat membru decât cel al cărui resortisant este, dat
fiind că, în ambele cazuri, cetăţeanul Uniunii este cel care
constituie persoana de referinţă pentru ca unui resortisant al unui
stat terţ, membru al familiei acestui cetăţean al Uniunii, să i se
poată acorda un drept de şedere derivat”.(p. 50)
Aşa fiind, Curtea a constat că articolul 21 § 1 din TFUE
trebuie interpretat în sensul că, în situaţia în care un cetăţean al
Uniunii a dezvoltat şi a consolidat o viaţă de familie în timpul unui
sejur efectiv într-un stat membru, altul decât cel a cărui
naţionalitate o deţine, dispoziţiile prezentei directive se aplică
mutatis mutandis în cazul în care cetăţeanul Uniunii revine
împreună cu membrul de familie respectiv în statul al cărui
cetăţean este.
În concluzie, Curtea a statuat că, într-o situaţie în care, în
temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor Directivei 2004/38 privind
dreptul de şedere pentru o perioadă mai mare de trei luni, un
cetăţean al Uniunii a început sau şi-a consolidat o viaţă de familie
cu un resortisant al unui stat terţ cu ocazia unei şederi efective în
alt stat membru decât cel al cărui resortisant este, dispoziţiile
aceleiaşi directive se aplică prin analogie atunci când cetăţeanul
Uniunii menţionat se întoarce, cu membrul familiei sale vizat, în
3
statul său membru de origine.
Curtea a mai reţinut că articolul 45 TFUE trebuie
interpretat în sensul că oferă un drept de şedere membrului de
familie dintr-un stat terţ al unui cetăţean al Uniunii, rezident în acel
stat, care călătoreşte în mod regulat într-un alt stat membru în
calitate de lucrător, deoarece refuzul de a acorda un astfel de drept
de şedere ar reprezenta un factor de descurajare pentru
exercitarea efectivă a drepturilor pe care lucrătorul respectiv le
deţine în temeiul articolului 45 din TFUE, aspecte ce revin
competenţei de verificare a instanţei naţionale.
Prin hotărârea din 8 aprilie 2014 pronunţată în cauzele
conexate Digital Rights Ireland şi Seitlinger e.a (C-293/12 şi C595/12), Curtea de Justiţie a invalidat Directiva 2006/24/CE
privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură
cu furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice accesibile
publicului sau de reţele de comunicaţii publice. Curtea a
decis că directiva conţine o ingerinţă foarte amplă şi deosebit
de gravă în drepturile fundamentale la respectarea vieţii
private şi la protecţia datelor cu caracter personal, fără ca o
astfel de ingerinţă să fie încadrată în mod precis de dispoziţii
care să permită garantarea limitării aplicabilităţii sale la
4
strictul necesar.

2
În temeiul art. 7, toţi cetăţenii Uniunii au dreptul de şedere pe teritoriul altui stat membru pentru o perioadă mai mare de trei luni în cazurile în care sunt lucrători sau dispun de
suficiente resurse pentru a nu fi o sarcină pentru sistemul de asigurări sociale. În temeiul art. 16, „cetăţenii Uniunii care şi-au avut reşedinţa legală pe teritoriul statului membru
gazdă în cursul unei perioade neîntrerupte de cinci ani dobândesc dreptul de şedere permanentă pe teritoriul acestuia. Acest text se aplică şi în cazul membrilor de familie care
nu au cetăţenia unui stat membru şi care şi-au avut reşedinţa legală împreună cu cetăţeanul Uniunii în statul membru gazdă în cursul unei perioade neîntrerupte de cinci ani.
3
CJUE, Comunicat de presă nr. 32 din 12 martie 2014 disponibil pe site-ul http://curia. europa.eu
4
CJUE, hotărârea din 8 aprilie 2014 şi comunicatul de presă nr. 54/14 din 8 aprilie 2014 disponibile pe site-ul http://curia.europa.eu
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Directiva 2006/24 se referă la conservarea datelor
generate sau stocate în cadrul furnizării de servicii de comunicare
electronice accesibile publicului sau reţelelor publice de
comunicare. Directiva are drept scop armonizarea dispoziţiilor
statelor membre privind obligaţiile furnizorilor de servicii de
comunicare în materia conservării anumitor date, în vederea
garantării disponibilităţii acestor date “în scopul cercetării,
depistării şi urmăririi penale a infracţiunilor grave, după cum au
fost definite de fiecare stat membru în dreptul intern”.5 Categoriile
de date care trebuie conservate privesc atât persoana care
utilizează reţeaua de comunicare (nume, adresă, număr de
telefon, adresa IP), caracteristici tehnice ale echipamentului de
comunicaţie precum şi date necesare pentru identificarea datei,
orei sau duratei unei comunicaţii.
Curtea a fost investită cu două cereri de pronunţare a unei
hotărâri preliminare din partea Înaltei Curţi din Irlanda şi Curţii
Constituţionale din Austria care au pus în discuţie legalitatea
măsurilor legislative şi administrative naţionale referitoare la
păstrarea unor date privind comunicaţiile electronice. De
asemenea, a fost invocată compatibilitatea prevederilor directivei
cu prevederile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene, “în măsura în care permite stocarea a numeroase tipuri
de date referitoare la un număr nelimitat de persoane pentru o
perioadă îndelungată. Păstrarea datelor ar afecta aproape
exclusiv persoane al căror comportament nu justifică în nici un fel
stocarea datelor care le privesc. Aceste persoane ar fi expuse unui
risc ridicat ca autorităţile să investigheze datele lor, să ia
cunoştinţă despre conţinutul datelor, să se informeze cu privire la
viaţa lor privată şi să utilizeze datele respective în scopuri multiple,
ţinând seama în special de numărul necuantificabil de persoane
care au acces la date într-o perioadă de cel puţin şase luni. Potrivit
Curţii Constituţionale din Austria, există îndoieli, pe de o parte, cu
privire la aspectul dacă această directivă este în măsură să atingă
obiectivele pe care le urmăreşte şi, pe de altă parte, cu privire la
caracterul proporţional al ingerinţei în drepturile fundamentale
vizate.” (punctul 20 din hotărâre)
Examinând cauza, Curtea a arătat că Directiva 2006/24 are
drept obiectiv principal armonizarea dispoziţiilor statelor membre
privind obligaţiile furnizorilor de servicii în vederea prevenirii şi
urmăririi infracţiunilor grave precum criminalitatea organizată şi
terorismul. Datele respective pot „permite deducerea unor concluzii
foarte precise privind viaţa privată a persoanelor ale căror date au
fost păstrate, precum obiceiurile din viaţa cotidiană, locurile de
şedere permanente sau temporare, deplasările zilnice sau alte
deplasări, activităţile desfăşurate, relaţiile sociale ale acestor
persoane şi mediile sociale frecventate de ele.” (punctul 27).
Curtea a mai arătat că prin impunerea păstrării datelor
respective şi prin faptul că permite accesul autorităţilor naţionale
competente la acestea, directiva menţionată derogă de la regimul
de protecţie al dreptului la respectarea vieţii private, instituit de
Directivele 95/46 şi 2002/58, în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal în sectorul comunicaţiilor electronice,
întrucât aceste din urmă directive prevăd confidenţialitatea
5
6

Art. 5 din Directiva 2006/24
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-269_en.htm?locale=EN
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comunicaţiilor şi a datelor de trafic, precum şi obligaţia de a şterge
sau de a trece în anonimat datele respective atunci când ele nu
mai sunt necesare pentru transmiterea unei comunicaţii (punctul
32).
Curtea a reţinut că obligaţia impusă furnizorilor de servicii
de comunicaţii electronice accesibile publicului sau de reţele de
comunicaţii publice de a păstra pentru o anumită perioadă date
referitoare la viaţa privată a unei persoane şi la comunicaţiile sale
constituie per se o ingerinţă în drepturile garantate de Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Ingerinţa în
drepturile fundamentale este de o mare amploare şi trebuie
considerată ca fiind deosebit de gravă.
Verificând proporţionalitatea ingerinţei, Curtea a arătat că
„actele instituţiilor Uniunii trebuie să fie de natură să atingă
obiectivele legitime urmărite de reglementarea în cauză şi să nu
depăşească limitele a ceea ce este adecvat şi necesar pentru
realizarea acestor obiective”. (punctul 46). În ceea ce priveşte
problema dacă ingerinţa cauzată de Directiva 2006/24 este
limitată la strictul necesar trebuie arătat - a mai reţinut Curtea - că
ea vizează toate mijloacele de comunicare electronică, acoperă
toţi abonaţii şi utilizatorii înregistraţi şi conţine, prin urmare, o
ingerinţă în drepturile fundamentale ale cvasitotalităţii populaţiei
europene.
În esenţă, Curtea a reţinut că Directiva 2006/24 acoperă în
mod generalizat „toate persoanele şi toate mijloacele de
comunicare electronică, precum şi ansamblul datelor de trafic,
fără a face vreo diferenţiere, limitare sau excepţie în funcţie de
obiectivul combaterii infracţiunilor grave” (punctul 57). În al doilea
rând, “nu prevede nici un criteriu obiectiv care să permită
delimitarea accesului autorităţilor naţionale competente la date şi
utilizarea lor ulterioară în scopul prevenirii, detectării sau urmăririi
penale în legătură cu infracţiuni” (punctul 60). În al treilea rând, „nu
conţine condiţiile materiale şi procedurale” privind accesul
autorităţilor naţionale la date şi utilizarea lor ulterioară (punctul 61).
În al patrulea rând, accesul la datele păstrate de autorităţile
naţionale competente „nu este condiţionat de un control prealabil
efectuat fie de o instanţă, fie de o entitate administrativă
independentă prin a căror decizie se urmăreşte limitarea accesului
la date şi a utilizării lor” (punctul 62). În al cincilea rând, în ce
priveşte durata de păstrare a datelor, aceasta este de 6 luni
minimum şi maximum 24 luni, fără a exista „criterii obiective pentru
a garanta limitarea acestei durate la strictul necesar” (punctul 64).
Aşa fiind, Curtea a constat că această directivă conţine „o
ingerinţă în drepturile fundamentale la respectarea vieţii private şi
la protecţia datelor cu caracter personal, care este de o mare
amploare şi de o gravitate deosebită în ordinea juridică a Uniunii,
fără ca o astfel de ingerinţă să fie încadrată în mod precis de
dispoziţii care să permită garantarea faptului că ea este limitată
efectiv la strictul necesar” (punctul 65).
Ulterior declarării drept invalide de către Curtea de Justiţie
a Directivei 2006/24 statele membre UE trebuie să-şi modifice
legislaţiile naţionale cu privire la aspectele decise de către Curte
6
ca fiind contrarii dreptului Uniunii Europene.

JURISPRUDENŢA RELEVANTĂ
A CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
ÎN PERIOADA IANUARIE - IUNIE 2014
Procuror CRISTINA BEN EZRA
Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe

În cauza Howald Moor şi alţii impotriva Elveţiei,7
Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a
pronunţat cu privire la data de început a termenului
de prescripţie în dreptul elveţian a acţiunii în
despăgubiri morale generate de afecţiunile medicale
care prezintă un timp îndelungat de latenţă.
Cauza examinată a avut ca obiect o cerere de despăgubiri
morale solicitate de către familia unui muncitor decedat ca urmare
a unei afecţiuni determinate de expunerea sa la praful de azbest.
Domnul Moor a decedat în anul 2005 ca urmare a
diagnosticării sale cu mesoteliom pleural malign. Familia acestuia
a solicitat despăgubiri morale de la Casa Naţională de Asigurări.
Acţiunea civilă a fost respinsă, instanţa neintrând în fondul cauzei
datorită prescripţiei, reţinând că au trecut mai mult de 10 ani de la
data acţiunii prejudiciabile.
Instanţa a arătat că data de începere a termenului de
prescripţie (dies a quo) este data când a avut loc acţiunea
prejudiciabilă, independent de data de apariţie şi cunoaştere a
prejudiciului de către reclamanţi, acest principiu fiind justificat prin
imperative de securitate juridică.
Familia defunctului s-a adresat CEDO invocând art. 6 par.
1 din Convenţie (dreptul de acces la o instanţă) susţinând că
termenul de prescriptie a inceput să curgă înainte ca familia
reclamantului să fi avut cunoştinţă de dreptul de a acţiona în
instanţă pentru a solicita despăgubiri morale.
Curtea a constatat că în prezenta cauză problema este
complexă şi priveşte stabilirea datei de când curge termenul de
prescripţie decenală în dreptul elveţian în cazul victimelor expuse
prafului de azbest (punctul 74 din hotărâre).
Chiar dacă scopul legitim urmărit şi anume securitatea
juridică este întemeiat, Curtea se întreabă dacă acesta este
proporţional în ce priveşte aplicarea sa în prezenta cauză. Aşa
fiind, Curtea a reţinut că aplicarea acestei reguli victimelor unor
afecţiuni care nu pot fi diagnosticate decât după mulţi ani de la
evenimentele patogene este susceptibilă să priveze persoanele
interesate de posibilitatea de a-şi valorifica acţiunile în justiţie.
7
8

Având în vedere legislaţia elveţiană în ce priveşte situaţii
similare, Curtea a apreciat că în cazul în care este dovedit în mod
ştiinţific că o persoană este în imposibilitate să ştie că suferă de o
anumită afecţiune, această circumstanţă trebuie luată în considerare
în calcularea termenului de prescripţie (punctul 78 din hotărâre).
Având în vedere circumstanţele cauzei. Curtea a apreciat
că aplicarea termenului de prescripţie a limitat accesul la o
instanţă de atare manieră încât dreptul reclamantei a fost atins în
însăşi substanţa sa şi astfel a avut ca urmare încălcarea
articolului 6 par 1 din Convenţie. (punctul 79 din hotărâre).
8

În cauza Abdu împotriva Bulgariei Curtea
Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat
cu privire la lipsa unei anchete efective ca urmare
a unor agresiuni pe considerente etnice.
Reclamantul este un tânăr de naţionalitate sudaneză care
a făcut plângere penală invocând violenţe pe motive de rasă pe
care le-ar fi suportat din partea a doi tineri bulgari în faţa unui
centru comercial unde se afla împreună cu un prieten. Agresorii
au fost reţinuţi de către poliţia bulgară şi identificaţi ca fiind
“skinhead”, având antecedente penale. Un martor ocular a
declarat că unul dintre cei doi bulgari a pus piedică unuia dintre cei
doi sudanezi, care ar fi ripostat printr-o lovitură şi astfel s-a
declanşat o încăierare între cei patru tineri.
Poliţia a înaintat dosarul către parchet pentru a decide
dacă este cazul să se înceapă urmărirea penală pentru violenţe
motivate de consideraţii rasiste. Procurorul a emis o ordonanţă de
neîncepere a urmăririi penale, apreciind că în lipsa unor elemente
din care să rezulte că infracţiunea se întemeiază pe considerente
rasiste, nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii.
Reclamantul a formulat plângere împotriva ordonanţei de
neîncepere a urmăririi penale. În plângere acesta a arătat că
poliţia ar fi trebuit să pună întrebări agresorilor cu privire la
motivaţia atacului cât şi cu privire la hainele pe care le purtau, unul
dintre aceştia având un însemn nazist pe tricou. De asemenea,
reclamantul a arătat că martorul ar fi trebuit întrebat în mod expres

CEDH, cererile 52067/10 şi 41072/11, hotărârea din 11.03. 2014, publicată pe site-ul http://www.echr.coe.int/
CEDH, cererea 26827/08, hotărârea din 11.03. 2014, publicată pe site-ul http://www.echr.coe.int/
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dacă a auzit cuvintele care au fost pronunţate de către participanţii
la altercaţie. Plângerea reclamantului împotriva ordonanţei a fost
respinsă.
Reclamantul s-a adresat CEDO şi a invocat articolele 3 şi
14 din Convenţie ca urmare a lipsei unei anchete efective din
partea autorităţilor bulgare care nu au căutat să afle eventualul
mobil rasist al atacului căruia reclamantul i-a fost victimă.
Examinând cauza, Curtea a reafirmat că pentru a intra în
câmpul de aplicare al articolului 3, tratamentul inuman trebuie să
atingă un minimum de gravitate. Aprecierea acestui minimum este
relativă şi depinde de ansamblul datelor cauzei, în special de
durata tratamentului, de efectele sale fizice şi mentale şi uneori de
sex, vârstă şi starea de sănătate a victimei. De asemenea, pot fi
avute în vedere scopul tratamentului inuman, intenţia sau
motivaţia care l-au inspirat. În acest sens, discriminarea bazată pe
rasă poate, în anumite cazuri, constitui un tratament degradant în
sine, în temeiul articolului 3 din Convenţie.
În prezenta cauză, certificatul medical a stabilit existenţa
mai multor leziuni pe corpul reclamantului. Acestor leziuni fizice li
se adaugă posibila existenţă a unor motivaţii rasiste, reclamantul
invocând afirmaţii rasiste la adresa sa şi descrierea în raporturile
poliţiei a celor doi tineri drept skinheads.
Curtea a apreciat că având în vedere ansamblul acestor
elemente şi în special atingerea adusă demnităţii umane ce
constituie prezumata motivaţie a violenţei, un astfel de
comportament ca cel invocat de către reclamant intră în câmpul de
aplicare al articolului 3 din Convenţie.
Curtea a reiterat că statelor le revine obligaţia de a garanta
drepturile şi libertăţile prevăzute în Convenţie prin luarea măsurilor
apte să împiedice ca persoanele să fie supuse relelor tratamente,
chiar şi atunci când aparţin particularilor.
Curtea constată că legislaţia bulgară conţine un cadru
legislativ adecvat protejării persoanelor împotriva relelor
tratamente având conotaţii rasiste.
Însă, cu referire la ancheta, având în vedere susţinerile
precise şi detaliate ale reclamantului, autorităţile au avut la dispoziţie
elemente plauzibile care indicau o posibilă motivaţie rasistă a
violenţelor invocate şi prin urmare nu şi-au îndeplinit obligaţia de a
lua toate măsurile rezonabile pentru a investiga existenţa unui
eventual mobil rasist al violenţei asupra reclamantului.
Astfel fiind, curtea a decis că a avut loc o încălcare a
articolului 3 din Convenţie sub aspect procedural, examinat
distinct şi combinat cu articolul 14 din Convenţie.
9

În cauza Baka contra Ungariei,! Curtea a examinat
incidenţa dreptului de acces la o instanţă (art. 6 par.
1) şi a dreptului la libertatea de expresie (art 10) ca
urmare a suprimării funcţiei de preşedinte al Curţii
Supreme a Ungariei, ulterior exprimării de către
preşedintele acesteia a unor critici privind reformele
legislative ce au avut loc în Ungaria.
Domnul Baka a fost judecător la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului în perioada 1991-2008. În anul 2009 acesta a
9

fost ales preşedinte al Curţii Supreme din Ungaria de către
Parlamentul Ungariei pentru un mandat cu durata de 6 ani.
În anul 2010 în Ungaria a avut loc reforma constituţională
prin care Kuria (denumirea istorică a instanţei supreme ungare) a
devenit succesorul Curţii Supreme, iar funcţia de preşedinte al
Curţii Supreme urma să se încheie odată cu intrarea în vigoare a
noii constituţii, care se va numi Legea Fundamentală.
Ca urmare funcţia exercitată de domnul Baka a încetat în
anul 2012, adică cu 3 ani înainte de termenul normal.
Criteriile pentru a candida la preşedinţia Kuriei prevedeau
cel puţin 5 ani de experienţă în magistratură în Ungaria, fără ca
durata unui mandat de judecător internaţional să poată fi luată în
calcul.Aşa fiind, domnul Baka nu îndeplinea criteriul de vechime în
magistratură cerut pentru a putea candida la funcţia de preşedinte
al Kuriei.
Domnul Baka s-a adresat CEDO şi a susţinut că
revocarea sa din funcţia de preşedinte a fost prevăzută în
Constituţie şi prin urmare nu a avut acces la o instanţă de judecată
pentru a contesta revocarea anticipată. A mai arătat că a anterior
revocării sale a criticat public politica de guvernământ în domeniul
reformei judiciare, sens în care a invocat încălcarea dreptului său
la libertatea de exprimare.
Curtea a decis că accesul reclamantului la o instanţă de
judecată a fost împiedicat prin încetarea prematură a funcţiei de
preşedinte ca urmare a prevederii acestei încetări a funcţiei de
preşedinte prin Constituţia Ungariei, lege aflată în afara oricărei
modalităţi de control judecătoresc.
Curtea a mai reţinut că reclamantul a fost revocat
deoarece a criticat politica guvernamentală în materia reformei
judiciare. Reformele cu privire la care reclamantul şi-a exprimat
opinia sunt probleme de interes public, iar reclamantul, în calitate
de preşedinte al Consiliului Judiciar Naţional, avea obligaţia de aşi exprima opinia în ce priveşte reformele legislative din sfera
magistraturii, că încetarea prematură a funcţiei a avut consecinţe
pecuniare pentru reclamant, că teama unei sancţiuni precum este
revocarea din magistratură putea avea un efect disuasiv referitor
la exercitarea libertăţii de exprimare şi risca să descurajeze
magistraţii să mai exprime critici împotriva instituţiilor sau politicilor
publice şi că încetarea prematură a funcţiei reclamantului nu a
făcut obiectul unui control jurisdicţional efectiv.
Aşa fiind, în cauză a avut loc o încălcare a articolului 6 par.
1 şi articolului 10 din Convenţie.
10

În cauza De la Fluor Cabrera contra Spaniei Curtea
a decis că o înregistrare video făcută în spaţiul
public, fără consimţământul persoanei filmate, poate
fi utilizată ca mijloc de probă într-un litigiu civil fără
să constituie o încălcare a articolului 8 privind
dreptul la respectarea vieţii private şi de familie
Domnul M. Jose Luis de La Fluor Cabrera, aflat pe
bicicletă, a fost lovit pe stradă de către o maşină. Ulterior
accidentului a promovat o acţiune civilă împotriva conducătorului

CEDH, cererea 20261/12, hotărârea din 27 mai 2014 publicată pe site-ul http://www.echr.coe.int/
CEDH, cererea 10764/09, hotărârea din 27 mai 2014 publicată pe site-ul http://www.echr.coe.int/
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auto şi a companiei de asigurări invocând o nevroză
postraumatică care i-ar fi creat o teamă intensă de a mai conduce
autovehicule.
În cadrul litigiului civil compania de asigurări a prezentat o
înregistrare video cu momente din viaţa zilnică a reclamantului în
spaţiul public pentru a combate existenţa pretinsei temeri,
dovedind, între altele, că reclamantul conducea o motocicletă.
Filmările au fost făcute de membri unui cabinet de detectivi
angajaţi de către asigurător. La judecata în fond reclamantul a
obţinut câştig de cauză. Soluţia a fost desfiinţată în apel. Recursul
a fost respins ca inadmisibil.
În paralel, reclamantul a promovat o acţiune în daune
interese împotriva companiei de asigurări invocând încălcarea
dreptului la viaţă privată şi imagine (art. 18 din Constituţia Spaniei)
solicitând acordarea unei indemnizaţii şi predarea tuturor
înregistrărilor video şi a copiilor acestora. Compania de asigurări,
în apărare, a arătat că înregistrările au fost justificate având în
vedere scopul urmărit, respectiv combaterea susţinerilor
reclamantului, cu atât mai mult cu cât înregistrările au avut loc în
spaţiul public şi priveau doar activităţi ale vieţii cotidiene a
reclamantului.
Instanţa de judecată a respins pretenţiile reclamantului. În
motivare instanţa a reţinut faptul că prevederile codului de
procedură civilă spaniol admit utilizarea ca mijloc de probă a
înregistrărilor vocii, sunetului şi imaginilor, precum şi utilizarea
rapoartelor efectuate de către detectivi particulari. Instanţa a mai
arătat că Tribunalul Suprem a admis utilizarea unor mijloace de
probă similare în cadrul unor proceduri din sfera dreptului muncii.
Având în vedere această jurisprudenţă, instanţa a reţinut că
dovada contestată în cauză urmărea un scop legitim, captarea
imaginilor reclamantului având loc exclusiv în spaţiul public şi în
timp ce îndeplinea activităţi cotidiene. În plus instanţa a arătat că
imaginile îl prezentau pe reclamant conducând o motocicletă,
singur sau însoţit fiind de alte persoane. Instanţa a reţinut că nici o
imagine nu a fost înregistrată într-un spaţiu privat sau care ar fi
putut fi considerat intim. În fine, instanţa a mai reţinut că imaginile
nu îl prezentau pe reclamant într-un mod care ar fi putut fi
considerat nedemn şi că înregistrările au fost utilizate numai în
cadrul procedurii civile şi nu au fost niciodată difuzate public.
Reclamantul a promovat apel împotriva hotărârii primei
instanţe, invocând între altele insuficienta motivare a acesteia în
raport cu atingerea adusă dreptului la propria imagine. Apelul a
fost respins, reţinându-se în motivare că înregistrarea a fost
justificată în această cauză, având în vedere scopul urmărit de

către compania de asigurări, care trebuie considerat ca fiind
legitim precum şi având în vedere că înregistrarea a fost făcută de
către detectivi particulari. De asemenea, s-a mai reţinut că
imaginile au fost destinate drept probă în proces şi nu au avut
vocaţia de a fi publice. Recursul reclamantului a fost respins ca
admisibil. Domnul Jose Luis de la Flor s-a adresat CEDO invocând
atingerea dreptului la viaa privată şi de familie ca urmare a
înregistrărilor video efectuate fără consimţămâmtul său şi utilizate
drept probă în proces.
Curtea reţine că această cauză nu priveşte difuzarea unor
imagini privind viaţa cotidiană, ci exclusiv înregistrarea şi utilizarea
ulterioară a unor imagini ca mijloc de probă în cadrul unui proces
civil şi prin urmare problema ce trebuie examinată este faptul de a
şti dacă, în absenţa difuzării imaginilor, a avut sau nu loc o atingere
a vieţii private a reclamantului.
Curtea nu găseşte motive pentru a înlătura raţionamentul
instanţelor naţionale. Aşa fiind, curtea reţine că imaginile au fost
filmate îm timp ce reclamantul desfăşura o activitate susceptibilă a
fi înregistrată, respectiv conducerea unei motociclete pe drumul
public. În plus, imaginile au fost folosite ca mijloc de probă în faţa
instanţei şi nu exista nici un risc în ce priveşte utilizarea lor
ulterioară.
Curtea mai arată că imaginile au fost filmate de către o
agenţie de detectivi particulari care respecta ansamblul
exigenţelor legale prevăzute de dreptul intern pentru acest tip de
activităţi agenţia respectivă era agreată de către autorităţile de stat
şi înscrisă în registrul administrativ corespunzător, iar temeiul
legal al înregistrărilor şi utilizării acestora în cadrul unui proces era
reglementat prin articolul 265 din codul de procedură civilă
spaniol.
În ce priveşte scopul utilizării înregistrărilor, CEDO
consideră rezonabil faptul că imaginile înregistrate au avut vocaţia
de a contribui în mod legitim la dezbaterea judiciară în vederea
punerii la dispoziţia instanţei a unor elemente pertinente. În fapt,
imaginile respective contraziceau afirmaţiile reclamantului
conform cărora ar fi devenit incapabil, urmare accidentului, de a
mai condice autovehicole. Având în vedere că cererea acestuia de
acordare a unei despăgubiri a fost întemeiată pe această
incapacitate, a fost necesar ca orice element ce ar fi putut dovedi
contrariul să poată fi supus examinării instanţei, ţinând cont de
interesul public de a garanta oricărui justiţiabil un proces echitabil.
Aşa fiind, Curtea a decis că ingerinţa în dreptul
reclamantului la viaţă privată nu a fost disproporţionată în temeiul
exigenţelor aticolului 8 din Convenţie.
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JURISPRUDENŢA CURŢII CONSTITUŢIONALE
EXCEPŢII DE NECONSTITUŢIONALITATE ADMISE
ÎN PERIOADA IANUARIE - IUNIE 2014
Judecător RODICA SAVU
Direcţia legislaţie, documentare şi contencios

În perioada ianuarie - iunie 2014, în cadrul controlului de
constituţionalitate exercitat de Curtea Constituţională au fost
admise un număr de 19 excepţii (sesizări) de neconstituţionalitate,
după cum urmează:
Prin Decizia nr. 1 din 10 ianuarie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 123 din 19 februarie 2014, Curtea
Constituţională a admis obiecţia de neconstituţionalitate în ceea
ce priveşte criticile de neconstituţionalitate intrinsecă şi a constatat
că Legea privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor
competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de
reformă privind administraţia publică, în ansamblul ei, este
neconstituţională.
Obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind
stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe
exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă
privind administraţia publică a fost formulată de un număr de 70 de
deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare a ale Partidului
Democrat - Liberal şi Partidul Poporului - Dan Diaconescu, în
susţinerea acesteia fiind formulate atât critici de
neconstituţionalitate extrinsecă, cât şi critici de neconstituţionalitate
intrinsecă.
În ceea ce priveşte criticile de neconstituţionalitate
extrinsecă, Curtea Constituţională a dispus, cu majoritate de
voturi, respingerea acestora.
Criticile de neconstituţionalitate intrinsecă au vizat, în
esenţă următoarele:
- încălcarea art. 120 - 122 din Constituţia României
referitoare la administraţia publică locală;
- încălcarea art. 1 alin. 1 din Constituţie referitor la
caracterul unitar al statului român;
- încălcarea art. 102 alin. 1 din Constituţie - referitor la rolul
Guvernului;
- încălcarea art.123 din Constituţie - Prefectul;
- încălcarea ar. 136 din Constituţie - Proprietatea;
- încălcarea art. 1 alin. 3 şi 5 din Constituţie, privitor la
statul de drept, respectarea Constituţiei, a supremaţiei
sale şi a legilor.
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Cu privire la criticile sus menţionate, Curtea
Constituţională a reţinut, în esenţă, următoarele:
1. Referitor la încălcarea art. 1 alin 5 din Constituţie,
privitor la statul de drept, respectarea Constituţiei, a supremaţiei
sale şi a legilor, s-a constatat că adoptarea legii în discuţie a fost
realizată cu nerespectarea Legii cadru nr. 195/2006 şi că
transferul de competenţe reglementat prin această lege nu
respectă, sub aspectul clarităţii, preciziei şi previzibilităţii normei,
cadrul general impus de Legea cadru nr. 195/2006, ceea ce se
constituie într-o încălcare a acestor dispoziţii. S-a concluzionat că
impreciziile reţinute afectează calitatea reglementării normative.
2. Cu privire la criticile referitoare la încălcarea art. 102
alin. 1 din Constituţie - referitor la rolul Guvernului, Curtea a
constatat că o asemenea analiză vizează mai mult aspecte de
oportunitate a măsurilor pe care Guvernul a înţeles să le
reglementeze prin legea criticată; or, controlul acestora
excedează rolului şi misiunii Curţii Constituţionale.
3. În ceea ce priveşte criticile referitoare la încălcarea art.
120 - 122 din Constituţia României, Curtea a reţinut, făcând
trimitere şi la o decizie a sa pronunţată anterior, respectiv Decizia
nr. 148/2003 că, de principiu, un transfer de competenţă la nivelul
autorităţilor publice locale nu este contrar art. 120 - 122 din
Constituţie, dar, o asemenea operaţiune juridică, trebuie să
respecte art. 1 alin. 5 din Constituţie, respectiv cadrul stabilit prin
Legea cadru 195/2006.
Curtea a reţinut că în cauza de faţă, modul de
reglementare a textelor supuse controlului de neconstituţionalitate
nu asigură ab initio suficiente resurse financiare realizării în bune
condiţii a competenţelor descentralizate.
În consecinţă, Curtea a reţinut că, deşi legea cuprinde
unele măsuri ce pot fi subsumate conceptelor de „transfer de
competenţă administrativă” şi „transfer de competenţă financiară”,
lipsa unui transfer coordonat de competenţă administrativă şi
financiară poate avea repercusiuni grave asupra efectivităţii
procesului de descentralizare, împiedicând realizarea scopului
propus prin reglementarea supusă controlului de
neconstituţionalitate.
4. Referitor la încălcarea art.123 din Constituţie, Curtea a
reţinut că, pe de o parte, rolul prefectului nu poate fi redus numai la
cel de conducător al serviciilor publice deconcentrate ale

ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice din
unităţile administrativ teritoriale, pentru a se susţine că
descentralizarea acestor servicii „se goleşte de conţinut” instituţia
prefectului, prefectul exercitând şi funcţii de tutelă administrativă şi
având numeroase alte atribuţii stabilite prin lege organică.
5. Cu privire la măsurile de transmitere a dreptului de
proprietate asupra bunurilor din domeniul public/privat al statului
în domeniul public/privat al unităţilor administrativ teritoriale,
Curtea a constatat că modalitatea de transfer din domeniul public
al statului în cel public al unităţilor administrativ teritoriale, încalcă
art. 1 alin. 5 şi art. 136 alin. 2 din Constituţie, că modalitatea de
transfer a bunurilor din domeniul privat al statului în domeniul
privat al unităţilor administrativ teritoriale încalcă art. 120 din
Constituţie şi că modalitatea de constituire a unui drept de
administrare în favoarea autorităţilor publice locale, consilii
judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti încalcă
art. 136 alin. 4 din Constituţie.2
Prin Decizia nr. 2 din 15 ianuarie 2014, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 71 din 29 ianuarie 2014, Curtea
Constituţională a admis obiecţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art. I pct. 5 şi art. II pct. 3 din Legea pentru modificarea
şi completarea unor acte normative şi a art. unic din Legea pentru
modificarea art. 253 ind. 1 din Codul penal şi a constatat că aceste
dispoziţii sunt neconstituţionale în raport cu criticile formulate.
Sesizarea de neconstituţionalitate a fost formulată de
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite, care a apreciat,
în susţinere, că dispoziţiile criticate contravin Constituţiei şi mai
precis art. 16 alin. 1 din Constituţie, întrucât instituie o diferenţă de
tratament juridic, prin exceptarea unor categorii de persoane din
sfera lor de aplicare şi respectiv, restrângerea sferei de aplicare a
normei de incriminare a conflictului de interese la persoanele care
săvârşeşc fapta în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
Cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor
art. I pct. 5 şi art. II pct. 3 din Legea pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, Curtea a constatat, urmare
analizei făcute prin prisma criticilor invocate şi prin raportare la
dispoziţiile legale în vigoare, dispoziţiile cuprinse în legile
modificatoare, jurisprudenţa relevantă şi cadrul legal internaţional
că aceste dispoziţii exceptează din sfera de incidenţă a noţiunilor
de „funcţionar public”/”funcţionar”, definite de prevederile art. 147
din actualul Cod penal, respectiv de „funcţionar public”, prevăzut
de art. 175 din noul Cod penal, pe Preşedintele României, pe
deputaţi şi senatori, persoane care sunt exonerate de răspundere
penală pentru toate infracţiunile la care subiectul activ este un
funcţionar public sau funcţionar.
A reţinut astfel că noile dispoziţii se constituie în veritabile
cauze de impunitate a Preşedintelui României, a deputaţilor şi
senatorilor, în ceea ce priveşte anumite infracţiuni din actualul Cod
penal.
Referitor la obiecţia de neconstituţionalitate a art. unic din
Legea pentru modificarea art. 253 ind. 1 din Codul penal, Curtea,
după o analiză a cadrului legal actual referitor la conflictul de
interese, legea modificatoare şi analiza comparată a acestora, a
reţinut că norma criticată restrânge sfera de aplicare a noţiunii de
„conflict de interese” la persoanele care săvârşesc fapta în

exercitarea atribuţiilor de serviciu „ce rezultă dintr-un contract de
muncă şi o fişă a postului semnate cu o instituţie din cele prevăzute
la art. 145 din Codul penal”, excluzând incidenţa normei de
incriminare în cazul tuturor persoanelor care exercită funcţii alese
sau numite.
Curtea a constatat astfel că şi această dispoziţie se
constituie într-o veritabilă cauză de impunitate a persoanelor care
deţin funcţii alese sau numite, fiind excluşi, printre alţii,
Preşedintele României, deputaţii şi senatorii, miniştrii, judecătorii,
procurorii, funcţionarii publici, primarii, preşedinţii consiliilor
judeţene şi locale sau prefecţi.
Curtea a concluzionat astfel că statutul juridic distinct,
privilegiat, sub aspectul răspunderii penale, contravine principiului
egalităţii în drepturi a cetăţenilor, consacrat de art. 16 alin. 1 din
Constituţie. S-a reţinut totodată că dispoziţiile contravin şi
prevederilor alin. 2 al art. 16 din legea fundamentală.
Curtea a statuat că dispoziţiile art. I pct. 5 şi art. II pct. 3 din
Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a
art. unic din Legea pentru modificarea art. 253 ind. 1 din Codul
penal contravin şi prevederilor art. 1 alin. 3 şi 5 şi art. 11 alin. 1 din
Constituţie.
Prin Decizia nr. 3 din 15 ianuarie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 71 din 29 ianuarie 2014, Curtea
Constituţională a admis obiecţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art. I pct. 2 şi art. II pct. 5 din Legea pentru modificarea
şi completarea unor acte normative şi a constatat că aceste
dispoziţii sunt neconstituţionale în raport cu criticile formulate.
Prin aceeaşi decizie a fost respinsă, ca inadmisibilă,
obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 5 şi art. II
pct. 3 din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte
normative.
Sesizarea de neconstituţionalitate a fost formulată de 50
de deputaţi aparţinând grupului parlamentar al Partidului
Democrat Liberal, în susţinere invocându-se faptul că aceste
dispoziţii sunt neconforme cu prevederile art. 1 alin. 3 şi 5, ale art.
133 alin. 1 şi respectiv ale art. 16 alin. 1 din Constituţia României.
Curtea a apreciat că nu este fondată critica de
neconstituţionalitate a prevederilor criticate, prin raportare la
dispoziţiile art. 1 alin. 3 şi 5 şi ale art. 133 alin. 1 din Constituţie, din
perspectiva susţinută şi anume omisiunea solicitării avizului
Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul procedurii legislative
Curtea a apreciat însă că prevederile de lege supuse
controlului de constituţionalitate sunt deficitare, terminologia fiind
ambiguuă, imprecisă, de natură a lipsi de previzibilitate norma,
întrucât nu stabilesc distinct, precis, explicit şi cu claritate,
categoria infracţiunilor pentru care sunt incidente dispoziţiile
privind circumstanţele individualizării pedepselor.
În lumina jurisprudenţei sale constante, Curtea a constatat
că, în mod evident, dispoziţiile art. I pct. 2 şi art. II pct. 5 din Legea
pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
caracterizate printr-o tehnică legislativă inadecvată, nu întrunesc
exigenţele de claritate, precizie şi previzibilitate, fiind astfel
incompatibile cu principiul fundamental al privind respectarea
Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, prevăzut de art. 1 alin. 5
din Constituţie.
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Astfel, a subliniat faptul că, argumentele reţinute în
Decizia nr. 573/3.05.2011, potrivit cărora „acest viciu de redactare
afectează garanţiile constituţionale privind dreptul la un proces
echitabil”, rămân pe deplin valabile.
După larga expunere realizată de Curte, s-a concluzionat
că dispoziţiile supuse controlului de constituţionalitate contravin
prevederilor art. 1 alin. 3 şi 5, art. 21 alin. 1 şi 3, art. 24 şi art. 147 din
legea fundamentală.
Prin Decizia nr. 55 din 5 februarie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 136 din 25 februarie 2014, a fost admisă
obiecţia de neconstituţionalitatea dispoziţiilor Legii privind
aprobarea O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind
asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a
numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi
autorităţile din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea
Guvernului ori a ministerelor, constatându-se că dispoziţiile
acestei legi sunt neconstituţionale faţă de criticile formulate,
raportate la art. 115 alin. 6 din Constituţie.
Obiecţia de neconstituţionalitate a fost formulată de un
număr de 61 de deputaţi aparţinând grupului parlamentar al
Partidului Democrat Liberal şi al Partidului Poporului - Dan
Diaconescu.
În motivarea acestei excepţii, autorii săi au susţinut că
O.U.G. nr. 77/2013 încalcă art. 115 alin. 6 din Constituţie.
În analiza obiecţiei de neconstituţionalitate, având în
vedere criticile autorilor excepţiei, Curtea Constituţională a reţinut
că sunt nesocotite prevederile art. 115 alin. 6 din legea
fundamentală.
Curtea a reţinut, în esenţă, că aşa cum a statuat în mod
constant în jurisprudenţa sa, viciul de neconstituţionalitate a unei
ordonanţe simple sau ordonanţe de urgenţă nu poate fi acoperit
prin aprobarea de către Parlament a ordonanţei respective.
S-a reţinut, de asemenea, că cerinţele impuse de art. 115
alin. 6 din Constituţie constituie veritabile limitări ale competenţei
atribuite Guvernului, ordonanţa de urgenţă neputând fi emisă în
domeniile menţionate, din moment ce Guvernul nu are legitimare
constituţională în acest sens.
S-a mai reţinut că actul normativ criticat vizează atât
autorităţile administraţiei publice locale, cât şi instituţiile şi
autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în
coordonarea Guvernului ori a ministerelor, fiind deci instituţii
fundamentale ale statului.
Măsura prevăzută la art. 1 din ordonanţă nu este de natură
a încălca prevederile art. 115 alin. 6 din Constituţie, întrucât, deşi
are în vedere mediat structura organizatorică a autorităţilor vizate,
nu afectează nici capacitatea administrativă şi nici funcţionarea
acestora.
În schimb, Curtea a reţinut că măsurile prevăzute la art. 2
şi art. 3 alin. 1 şi art. 5 din ordonanţă sunt de natură a afecta
regimul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.
Curtea a concluzionat, reţinând neconstituţionalitatea
extrinsecă, că aceasta afectează actul normativ în ansamblul său.
Prin Decizia nr. 78 din 11 februarie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 273 din 14 aprilie 2014, Curtea Constituţională
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a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr.
3571/271/2013 al Judecătoriei Oradea - Secţia penală şi a
constatat că prevederile art. 118 ind. 2 alin. 2 lit. a din Codul penal
din 1969 sunt constituţionale în măsura în care permit aplicarea
legii penale mai favorabile.
Prin aceeaşi decizie, a fost respinsă excepţia de
neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. e şi art. 16 din Legea
nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse
susceptibile de avea efecte psihoactive, altele decât cele
prevăzute de acte normative în vigoare.
În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a
prevederilor art. 118 ind. 2 alin. 2 lit. a din Codul penal din 1969,
faţă de criticile formulate, Curtea a reţinut următoarele:
- nu este incident în cauză art. 7 din Convenţia Europeană
a Drepturilor Omului, deoarece, aşa cum a statuat în jurisprudenţa
sa, măsura de siguranţă a confiscării nu este o pedeapsă în sensul
atribuit de art. 53 din Codul penal din 1969, care instituie felurile
pedepselor aplicabile persoanei fizice;
-faţă de reglementarea constituţională consacrată de art.
15 alin. 2 referitor la retroactivitatea legii penale sau
contravenţionale mai favorabile pot intra numai normele de drept
penal substanţial, şi nicidecum cele de drept penal procedural,
care sunt de imediată aplicare;
-măsura de siguranţă a confiscării extinse este o normă de
drept penal material;
-principiul legii penale mai favorabile este aplicabil şi
instituţiei confiscării extinse.
Curtea a concluzionat în sensul că normele legale criticate
sunt constituţionale în măsura în care nu împiedică aplicarea legii
penale mai favorabile faptelor săvârşite sub imperiul legii vechi.
Prin Decizia nr. 88 din 27 februarie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 281 din 16 aprilie 2014, a fost admisă excepţia
de neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr. 638/3/2013 al
Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a Civilă şi s-a constatat că
dispoziţiile art. 4 teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau
prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada
regimului comunist în România sunt constituţionale în măsura în
care termenele prevăzute la art. 33 din aceeaşi lege nu se aplică şi
cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe
rolul instanţelor la data intrării în vigoare.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, s-a invocat
faptul că norma criticată nesocoteşte dreptul la soluţionarea
cauzei într-un termen rezonabil, cu consecinţe directe în sensul
afectării dreptului de proprietate, că aceste dispoziţii încalcă
principiul fundamental al neretroactivităţii legii prevăzut de art. 15
alin. 2 din Constituţie şi înfrâng principiul egalităţii în drepturi.
Făcând o analiză amplă cu privire la principiul
neretroactivităţii legii, Curtea a constatat că art. 4 teza a doua, care
pot fi interpretate în sensul că art. 33 din Legea nr. 165/2013 se aplică
„cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul
instanţelor”, conferă noilor norme procedurale efecte retroactive,
ceea ce contravine prevederilor art. 15 alin. 2 din Constituţie.
Curtea a mai reţinut că aplicarea retroactivă a dispoziţiilor
criticate este de natură să rupă echilibrul procesual , cu consecinţa

încălcării dreptului la un proces echitabil, sub aspectul egalităţii
armelor în procesul civil, drept consacrat de art. 21 alin. 3 din
Constituţie.
S-a apreciat din perspectiva liberului acces la justiţie că
prin aplicarea retroactivă a termenelor procedurale prevăzute de
art. 33 din Legea nr. 165/2013, se aduce atingere acestui drept.
Curtea a stabilit astfel că introducerea în cadrul unui
proces în curs a unui impediment care tinde să nege dreptul de
acces liber la justiţie al persoanei interesate încalcă prevederile
art. 21 alin. 1 şi 2 din Constituţie.
Prin Decizia nr. 106 din 27 februarie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 238 din 3 aprilie 2014, a fost admisă excepţia
de neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr. 11432/32012 al
Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX a contencios administrativ şi
fiscal şi s-a constatat că prevederile 253 alin. 1 lit. a şi b din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011 sunt neconstituţionale.
Curtea a reţinut în analizarea excepţiei, raportat la criticile
susţinute de autoarea acesteia, că normele de lege criticate sunt
discriminatorii, întrucât permit recunoaşterea calităţii de titular în
învăţământul preuniversitar într-o altă modalitate decât concursul,
la care sunt obligate să se supună toate celelalte persoane care
vor să acceadă la posturile didactice ca titulari. De asemenea,
noţiunea de „viabilitate a postului/catedrei”, utilizată în textul de
lege criticat, are un caracter vădit imprecis, în timp ce instituirea
condiţiei acordului consiliului de administraţie al şcolii deschide
calea arbitrariului şi a subiectivismului în domeniu.
S-a reţinut, în consecinţă, că datorită caracterului confuz al
reglementării, se creează dificultăţi în planul interpretării şi aplicării.
Prin Decizia nr. 107 din 27 februarie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 318 din 30 aprilie 2014, Curtea Constituţională
a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr.
5300/22011 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de
contencios administrativ şi fiscal şi a constatat că art. 10 alin. 1 din
O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi
deconspirarea Securităţii sunt neconstituţionale.
Prin aceeaşi decizie, a fost respinsă, ca inadmisibilă,
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b teza întâi
din acelaşi act normativ, în privinţa sintagmelor „indiferent sub ce
formă” şi „relatări verbale consemnate de lucrătorii Securităţii”.
În susţinerea soluţiei sale referitoare la admiterea
excepţiei de neconstituţionalitate a art. 10 alin. 1 din O.U.G. nr.
24/2008, Curtea a constatat că aceste dispoziţii, astfel cum sunt
redactate, sunt generatoare de dificultăţi în planul interpretării şi
aplicării legii şi creează, fără o motivare obiectivă sau raţională, un
impediment în exercitarea efectivă a dreptului de a se adresa
justiţiei pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime.
S-a constatat astfel că dispoziţiile criticate sunt contrare
prevederilor art. 16 şi art. 21 din Constituţie, întrucât lipsesc de
eficienţă juridică actul comunicării, astfel încât persoana căreia i
se comunică adeverinţa nu are un reper cert privind calea de atac,
termenul în care aceasta poate fi exercitată şi momentul de la care
acesta începe să curgă.
Prin Decizia nr. 117 din 6 martie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 336 din 8 mai 2014, a fost admisă excepţia de

neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr. 5361/259/2011 al
Tribunalului Specializat Argeş şi a constatat că dispoziţiile
articolului unic pct. 1 şi pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru
aprobarea O.U.G. nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de
funcţionare a centralelor termice şi electrice aflate în
administrarea consiliilor judeţene şi locale sunt neconstituţionale.
Pentru a dispune astfel, Curtea Constituţională a reţinut,
în esenţă, că înlocuirea prin articolul unic pct. 1 şi 9 din Legea nr.
643/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 78/2002 a sintagmei
„centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în
administrarea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale” din
cuprinsul O.U.G. nr. 78/2002 cu sintagma „ a unor centrale termice
şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor
judeţene şi a consiliilor locale” împietează asupra dreptului de
proprietate al unităţilor administrativ teritoriale, astfel cum este
prevăzut de art. 136 din Constituţie (art. 135 din Constituţia
nerevizuită), întrucât titularii dreptului de proprietate nu pot fi decât
statul şi unităţile administrativ teritoriale, respectiv comune, oraşe,
municipii şi judeţe, iar nu consiliile locale sau consiliile judeţene,
care sunt autorităţi deliberative.
Prin Decizia nr. 176 din 26 martie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 351 din 13 mai 2014, a fost admisă excepţia de
neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. 2 din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, excepţie
invocată în Dosarul nr. 3716/1/2013 al Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie - Secţia de ContenciosAdministrativ ţi Fiscal.
Curtea a reţinut, mutatis mutandis, cele statuate prin
Decizia nr. 785 din 12 mai 2009, stabilind, în principiu, că se
instituie un privilegiu în favoarea celor care au fost avocaţi, în
detrimentul tuturor celorlalţi.
S-a reţinut, astfel, că în cazul de faţă, discriminarea rezultă
doar din instituirea unui privilegiu în favoarea celor care au fost
avocaţi, prin luarea în considerare a vechimii în această funcţie,
excluzând alte funcţii care, potrivit art. 33 alin. 1 din Legea nr.
303/2004, au fost luate în considerare pentru admiterea în
magistratură..
Curtea a concluzionat că legiuitorul are, potrivit art. 61 alin.
1 şi art. 147 alin. 1 din Constituţie, atât dreptul, cât şi obligaţia de a
edicta reglementările necesare remedierii situaţiei discriminatorii
create de textul criticat.
Prin Decizia nr. 210 din 8 aprilie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 418 din 5 iunie 2014, a fost admisă excepţia de
neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr. 4869/117/2011 al Curţii
de Apel Cluj - Secţia I-a Civilă şi s-a constatat că dispoziţiile art. 4
teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. 2 din Legea nr.
165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în
mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în
redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr.
368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013,
sunt neconstituţionale.
Curtea a reţinut, în esenţă, că examinând evoluţia cadrului
legal în materia procesului de restituire, în natură sau prin
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada
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regimului comunist, se observă că modificările legislative ce s-au
succedat au generat mai mult decât „divergenţe de interpretare a
textelor legale”, ci chiar regimuri juridice diferite aplicabile unor
situaţii identice.
În jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că trăsătura esenţială
a statului de drept o constituie supremaţia Constituţiei şi
obligativitatea respectării legii şi că statul de drept asigură
supremaţia Constituţiei, corelarea tuturor legilor şi tuturor actelor
normative cu acesta. Totodată, Curtea a statuat că principiul
securităţii raporturilor juridice civile constituie o dimensiune
fundamentală a statutului de drept, astfel cum acesta este
consacrat în mod expres prin dispoziţiile art. 1 alin. 3 din legea
fundamentală.
Cu privire la acest aspect, Curtea Europeană a Drepturilor
Omului a statuat că principiul securităţii raporturilor juridice
decurge implicit din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului
şi a libertăţilor fundamentale şi constituie unul dintre elementele de
bază ale statului de drept.
De altfel, şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene a recunoscut în mod implicit necesitatea respectării
aşteptărilor legitime ale cetăţenilor cărora li se adresează o
reglementare legală.
Curtea a mai reţinut, că modificările legislative survenite
generează discriminări sub aspectul tratamentului juridic aplicabil
unor persoane aflate în situaţii juridice identice, nererând astfel
încălcarea prevederilor art. 16 alin. 1 din Constituţie.
Prin Decizia nr. 251 din 30 aprilie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 376 din 21 mai 2014, a fost admisă sesizarea
de neconstituţionalitate formulată de Grupul parlamentar al
Partidului Democrat Liberal din Camera Deputaţilor, de Grupul
parlamentar al Partidului Democrat Liberal din Senat, de Grupul
parlamentar al Partidului Poporului Dan Diaconescu din Camera
Deputaţilor şi un grup de deputaţi neafiliaţi, şi a constatat că
Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2014 privind numirea
preşedintelui şi a unui membru neexecutiv a Consiliului Autorităţii
de Supraveghere Financiară este neconstituţională în ceea ce
priveşte numire domnului Victor Ciorbea în calitate de membru
neexecutiv al ConsiliuluiAutorităţii de Supraveghere Financiară.
Prin Decizia nr. 265 din 6 mai 2014, publicată în Monitorul
Oficial nr. 372 din 20 mai 2014, Curtea Constituţională a admis
excepţia de neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr.
5714/118/2012 ridicată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Secţia penală şi a constatat că dispoziţiile art. 5 din Codul penal
sunt constituţionale în măsura în care nu permit combinarea
prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale
mai favorabile.
S-a reţinut că principiul activităţii legii penale presupune,
ca regulă generală, aplicarea legii tuturor infracţiunilor săvârşite în
timpul cât aceasta se află în vigoare, acest principiu fiind
indisolubil legat de cel al legalităţii, care reprezintă o trăsătură a
statutului de drept.
De la această regulă sunt admise două excepţii constând
fie în retroactivitatea, fie în ultraactivitatea legii, aplicabile în
situaţiile de tranziţie determinate de succesiunea legilor penale,
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atunci când o infracţiune este săvârşită sub imperiul legii penale
anterioare, însă făptuitorul este urmărit penal, judecat ori execută
pedeapsa sub imperiul noii legi penale.
Întrucât niciuna din cele două soluţii nu era pe deplin
echitabilă, nu răspundea exigenţelor privind egalitatea de
tratament juridic, practica judiciară şi legislaţia modernă au impus
o a treia soluţie juridică cunoscută sub denumirea de „principiul
mitior lex”, principiu potrivit căruia în cazul situaţiilor determinate
de succesiunea legilor penale se va aplica penală mai favorabilă,
principiu consacrat şi la nivel constituţional.
Curtea Constituţională a statuat astfel că, în conformitate
cu jurisprudenţa sa, instanţele judecătoreşti pot dispune aplicarea
legii penale mai favorabile, în temeiul art. 5 din Codul penal, în
intervalul cuprins între momentul săvârşirii faptei şi momentul
judecării definitive, observând că obiectul reglementării (art. 5 din
Codul penal) are în vedere „legea” penală sau contravenţională
mai favorabilă şi nicidecum dispoziţiile/normele penale mai
favorabile.
S-a reţinut că specific analizei efectuate de Curte în
această cauză este faptul că în discuţie se pune problema
aprecierii legii penale mai favorabile prin compararea dispoziţiilor
a două coduri penale, respectiv Codul penal din 1969 şi actualul
Cod penal.
Curtea a concluzionat, în raport de considerentele
expuse, că dispoziţiile art. 5 din actualul Cod penal, în
interpretarea care permite instanţelor de judecată, în
determinarea legii penale mai favorabile, că combine dispoziţiile
Codului penal din 1969 cu cele ale actualului Cod penal,
contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. 4 privind
separaţia şi echilibrul puterilor în stat, precum şi cele ale art. 61
alin. 1 privind rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a
ţării, întrucât prin combinarea dispoziţiilor penale din mai multe legi
succesive se creează, pe cale judiciară, o a treia lege care neagă
raţiunea de politică penală concepută de legiuitor.
Prin Decizia nr. 266 din 7 mai 2014, publicată în Monitorul
Oficial nr. 464 din 25 iunie 2014, Curtea Constituţională a admis
excepţia de neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr.
14501/215/2013 al Judecătoriei Craiova Secţia civilă şi a
constatat că prevederile art. 2 alin. 1 şi alin. 1 ind. 2 din Legea nr.
192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
sunt neconstituţionale.
Prin aceeaşi decizie, a fost respinsă, ca neîntemeiată,
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 ind. 1 din
aceeaşi lege.
Curtea a reţinut, în esenţă, că obligativitatea participării la
informarea despre avantajele medierii reprezintă o îngrădire a
accesului liber la justiţie, deoarece se constituie într-un filtru pentru
exercitarea acestui drept constituţional, iar prin sancţiunea
inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, este nu doar
îngrădit, ci chiar interzis, fiind astfel încălcate prevederile art. 21
din Constituţie.
Curtea şi-a extins controlul de constituţionalitate şi asupra
prevederilor art. 2 alin. 1 ind. 2 din Legea nr. 192/2006 privind
medierea şi organizarea profesiei de mediator care instituie
sancţiunea inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată în caz

de neîndeplinire a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare
privind medierea, obligaţie prevăzută de alin. 1 al art. 2 din lege,
constatând şi contrarietatea acestora faţă de dispoziţiile art. 21 din
Constituţie.
Prin Decizia nr. 269 din 7 mai 2014, publicată în Monitorul
Oficial nr. 513 din 9 iulie 2014, Curtea Constituţională a admis
excepţia de neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr.
5265/2/2012* al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a
Contencios Administrativ şi Fiscal şi a constatat că prevederile art.
4 teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist
în România, sunt constituţionale în măsura în care termenele la
art. 34 alin. 1 din aceeaşi lege nu se aplică şi cauzelor în materia
restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor la
data intrării în vigoare a legii.
Prin aceeaşi decizie a fost respinsă, ca neîntemeiată
excepţia de neconstituţionalitate ridicată în dosarul nr.
24905/2011/2012 al Tribunalului Cluj - Secţia civilă şi s-a constatat
că dispoziţiile art. 4 teza a doua raportat la art. 16, art. 17 alin. 1 lit.
a, art. 21 alin. 6 şi 8, art. 31 alin. 5 şi art. 50 lit. b teza întâi din Legea
nr. 165/2013, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
De asemenea, a fost respinsă, ca inadmisibilă, excepţia
de neconstituţionalitate a art. 4 teza a doua raportat la art. 7 alin. 1,
art. 11 alin. 1 şi 2 şi art. 35 alin. 2 din Legea nr. 165/2013.
S-a reţinut că se ridică problema constituţionalităţii
prevederilor de lege criticate din perspectiva situaţiei acţiunilor
introduse la instanţe înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.
165/2013, care erau pendinte la momentul intrării în vigoare a legii
şi în care instanţele pun în discuţie aplicarea termenelor prevăzute
de art. 34 alin.1 din lege. În ceea ce priveşte acest tip de cauze,
Curtea a constatat că art. 34 alin. 1 din Legea nr. 165/2013 este de
natură să încalce egalitatea armelor, ca garanţie a dreptului la un
proces echitabil, în ipoteza în care se interpretează că termenele
prevăzute de acesta sunt aplicabile şi proceselor aflate pe rolul
instanţelor de judecată la data intrării în vigoare a legii.
Aşadar, în ceea ce priveşte litigiile aflate deja pe rolul
instanţelor la data intrării în vigoare a Legii 165/2013, judecătorul
cauzei va trebui să urmărească păstrarea echilibrului procesual,
care poate fi grav afectat printr-o interpretare neconstituţională a
noii reglementări.
Prin Decizia nr. 270 din 7 mai 2014, publicată în Monitorul
Oficial nr. 554 din 28 iulie 2014, Curtea Constituţională a admis
excepţia de neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr.
19329/3/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a
Contencios Administrativ şi Fiscal şi a constatat că prevederile art.
114 alin. 6 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea
nr. 126/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 88/2010 pentru
modificarea şi completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, sunt neconstituţionale.
Prin aceeaşi decizie, a fost respinsă, ca inadmisibilă,
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. 1 din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi ca

neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.
114 alin. 4 din O.G. nr. 92/2003.
S-a reţinut, în ceea ce priveşte excepţia de
neconstituţionalitate admisă, că art. 114 alin. 6 din Codul de
procedură fiscală, deşi nu vizează în mod direct un interes
patrimonial al contribuabilului, sancţiunea nedepunerii în termen a
cererii generează, indirect, în favoarea statului, un drept de
creanţă asupra patrimoniului contribuabilului. În acest mod,
dreptul de proprietate al contribuabilului în privinţa patrimoniului
său este afectat printr-o acţiune a statutului.
Curtea a constatat, urmare amplei sale analize,
încălcarea prevederilor art. 44 din Constituţie, precum şi a celor
ale art. 139 din Constituţie, statul depăşindu-şi marja de apreciere
conferită prin acest text constituţional.
Prin Decizia nr. 297 din 22 mai 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 521 din 14 iulie 2014, Curtea Constituţională a
admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr.
3460/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti Secţia a VIII-a Contencios
Administrativ şi Fiscal şi a constatat că sintagma „care trebuie
rezolvată în termenul de două luni de la emiterea deciziei”
prevăzută în art. 25 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, este
neconstituţională.
Curtea a constatat că pentru persoane aflate în situaţii
analoage - persoane primite în profesia de avocat care se află întro stare de incompatibilitate şi respectiv avocaţi a căror
incompatibilitate intervine după primirea în profesie - se instituie
un tratament juridic diferit.
S-a reţinut astfel, că prin instituirea în cazul categoriei de
persoane faţă de care starea de incompatibilitate este chiar efectul
primirii în profesia de avocat, aceste persoane nerenunţând la
funcţia deţinută anterior, a obligaţiei încetării stării de
incompatibilitate în termen de două luni de la emiterea deciziei de
primire în profesie, cu consecinţa, în cazul neîndeplinirii acestei
obligaţii, a excluderii din profesie, constituie o veritabilă sancţiune,
care depăşeşte limitele a ceea ce este adecvat şi necesar pentru
atingerea scopului avut în vedere.
S-a concluzionat în sensul că, deşi se circumscrie unui
obiectiv legitim, mijloacele utilizate nu sunt proporţionale cu scopul
urmărit, contravenind astfel principiului nediscriminării consacrat
de prevederile constituţionale ale art. 16 alin. 1.
Prin Decizia nr. 348 din 17 iunie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 529 din 16 iulie 2014, Curtea Constituţională a
admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr.
8065/236/2013 al Judecătoriei Giurgiu şi a constatat că dispoziţiile
art. 650 alin. 1 din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale.
Prin aceeaşi decizie, a fost respinsă, ca neîntemeiată,
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 713 alin. 1 din
Codul de procedură civilă.
În susţinerea soluţiei de admitere a excepţiei de
neconstituţionalitate, Curtea a reţinut că prevederile art. 650 alin. 1
din Codul de procedură civilă nu întrunesc exigenţele de claritate,
precizie şi previzibilitate, fiind astfel incompatibile cu principiul
fundamental privind respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi
a legilor, prevăzut de art. 1 alin. 5 din legea fundamentală.
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Curtea a concluzionat astfel, că textul de lege supus
controlului de constituţionalitate permite un criteriu subiectiv de
apreciere din partea uneia dintre părţile în litigiu, ceea ce
echivalează cu lipsa stabilirii cu precizie a instanţei de executare
competente, respectiv cu imposibilitatea cunoaşterii de către
debitor, în cauza dată, a acestei instanţe.
Rezultă că o astfel de soluţie normativă afectează
garanţiile constituţionale şi, implicit, cele convenţionale care
caracterizează dreptul la un proces echitabil.
Faţă de argumentele prezentate, Curtea a reţinut că
deficienţele de reglementare evidenţiate în ceea ce priveşte
prevederile art. 650 alin. 1 din Codul de procedură civilă sunt de
natură să încalce dispoziţiile art. 1 alin. 5, ale art. 21 alin. 3 şi ale
art. 126 alin. 2 din Constituţie, precum şi art. 6 din Convenţia
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Prin Decizia nr. 356 din 25 iunie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 691 din 22 septembrie 2014, Curtea
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată
în Dosarul nr. 7494/30/2013 al Tribunalului Timiş Secţia penală şi
a constatat că dispoziţiile art. 118 ind. 2 alin. 2 lit. a din Codul

104

penal din 1969 sunt constituţionale 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.
Curtea a constatat că dispoziţiile privind confiscarea
extinsă, introduse în legislaţia română prin Legea nr. 63/2012,
reglementează garanţiile relevate în jurisprudenţa Curţii europene.
S-a reţinut însă, că principiul neretroactivităţii legii îşi
găseşte justificarea şi are rolul de a asigura stabilitatea şi
securitatea raporturilor juridice.
Având în vedere jurisprudenţa instanţei de contencios
constituţional care califică confiscarea extinsă ca instituţie de
drept material, Curtea a constatat că norma legală criticată nu
poate retroactiva nici cu privire la confiscarea bunurilor dobândite
înainte de intrarea ei în vigoare, chiar dacă infracţiunile pentru care
s-a dispus condamnarea sunt comise după această dată. Dacă sar dispune măsura confiscării extinse pentru bunurile dobândite
înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2012, s-ar încălca
principiul neretroactivităţii legii, consacrat de art. 15 alin. 2 din
Constituţie.

SINTEZA RECURSURILOR ÎN INTERESUL LEGII
SOLUŢIONATE ÎN PERIOADA IANUARIE - IUNIE 2014
Judecător MARIANA MILITARU,
Direcţia legislaţie, documentare şi contencios

În perioada ianuarie - iunie 2014, Completul competent să
judece recursul în interesul legii din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie a soluţionat un număr de 3 recursuri în interesul legii,
toate trei fiind admise.
Cele 3 decizii pronunţate în perioada ianuarie-iunie 2014
de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul de RIL, sunt
următoarele:
1.Decizia nr.1/17.02.2014, publicată în Monitorul Oficial
nr.283/17.04.2014, referitoare la obligaţia şi
posibilitatea instanţei de a verifica împlinirea termenului
de prescripţie şi de a invoca din oficiu excepţia
prescripţiei extinctive, precum şi la posibilitatea părţii
interesate de a invoca aceeaşi excepţie, în orice stadiu
procesual, în cazul prescripţiilor începute şi împlinite ori
neîmplinite la data de 01.10.2011.
2.Decizia nr.2/17.02.2014, publicată în Monitorul Oficial
nr.411/03.06.2014, cu privire la acordarea daunelorinterese moratorii sub forma dobânzii legale pentru
plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii
având ca obiect acordarea unor drepturi salariale
personalului din sectorul bugetar în condiţiile art. 1 şi 2
din OUG nr.71/2009.
3.Decizia nr.3/12.05.2014, publicată în Monitorul Oficial
nr.445/18.06.2014, cu privire la competenţa materială
de soluţionare a acţiunilor în răspundere patrimonială
formulate împotriva personalului silvic cu atribuţii de
pază a pădurilor pentru pagubele produse pe
suprafeţele de pădure pe care le are în pază.
1.Prin Decizia nr.1/2014, au fost admise recursurile în
interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de
conducere al Curţii de Apel Constanţa şi, în interpretarea şi
aplicarea dispoziţiilor art.5, art.201 şi art.223 din Legea nr.71/2011
pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil şi
ale art.6 alin 4, art.2512 şi art.2513 din Legea nr.287/2009 privind
Codul civil, stabileşte că prescripţiile extinctive începute anterior
datei de 1 octombrie 2011, împlinite ori neîmplinite la aceeaşi dată,
rămân supuse dispoziţiilor art.18 din Decretul nr.167/1958 privitor
la prescripţia extinctivă, republicat, astfel încât atât instanţele de
judecată, din oficiu, cât şi părţile interesate pot invoca
excepţia prescripţiei extinctive, indiferent de stadiul
procesual, chiar în litigii începute după 1 octombrie 2011.

2.Prin Decizia nr.2/2014, a fost admis recursul în interesul
legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în sensul că, în aplicarea
dispoziţiilor art.1082 şi art.1088 din Codul civil din 1864, respectiv
art.1531 alin (1), alin (2), teza I şi art.1535 alin (1) din Legea
nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare, pot fi acordate daune-interese moratorii sub forma
dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în
titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi
salariale personalului din sectorul bugetar în condiţiile art.1 şi 2
din OUG nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri
executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr.230/2011.
Din interpretarea dispoziţiilor legale sus-menţionate,
instanţa supremă a statuat că, în cazul executării cu întârziere a
obligaţiei de plată a unei sume de bani, indiferent de izvorul
contractual sau delictual al obligaţiei, daunele-interese sub forma
dobânzii legale se datorează, fără a se face dovada unui
prejudiciu şi fără ca principiul reparării integrale a prejudiciului să
poată fi nesocotit. Astfel, s-a reţinut că există o faptă ilicită,
săvârşită cu vinovăţie, constând în executarea cu întârziere de
către debitori a sumelor de bani stabilite prin titluri executorii în
favoarea persoanelor din sectorul bugetar.
Principiul reparării integrale a prejudiciului suferit de
creditor, ca efect al executării eşalonate a titlurilor executorii,
impune atât recuperarea pierderii efectiv suferită de creditor,
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remediată prin actualizarea sumelor stabilite prin titlul executoriu
cu indicele preţurilor de consum, potrivit dispoziţiilor art.1 alin 3 din
OUG nr.71/2009, cât şi acordarea beneficiului de care a fost lipsit,
respectiv daune-interese moratorii, sub forma dobânzii legale.
Debitorul poate fi exonerat de obligaţia de a repara integral
prejudiciul cauzat prin executarea cu întârziere a creanţei stabilite
prin titlu executoriu dacă face dovada intervenţiei unui caz fortuit
sau a unui caz de forţă majoră, ceea ce nu poate fi reţinut în speţă.
3. Prin Decizia nr.3/12.05.2014, au fost admise recursurile
în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de
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conducere al Curţii de Apel Bacău, stabilind că, în interpretarea şi
aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin 1 din OUG nr.85/2006 privind
stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei
forestiere din păduri şi din afara acestora, cu modificările
ulterioare, art.254 şi art.266 din Legea nr.53/2003-Codul muncii,
republicată, cu modificările ulterioare, prin raportare la prevederile
art. 58 alin (1) din Legea nr.427/2001, cu modificările ulterioare,
acţiunile în răspundere patrimonială formulate împotriva
personalului silvic cu atribuţii de pază a pădurilor pentru pagubele
produse pe suprafeţele de pădure pe care le are în pază, în
condiţiile art.1 lit a din OUG nr.85/2006, sunt de competenţa
materială a instanţelor de conflicte de muncă.

HOTĂRÂRI PREALABILE PENTRU DEZLEGAREA
UNOR CHESTIUNI DE DREPT PRONUNŢATE
ÎN PERIOADA IANUARIE - IUNIE 2014
Judecător ANDREEA CIOATĂ,
Direcţia legislaţie, documentare şi contencios

În materie civilă
1) Decizia nr. 1/2014 din 17.02.2014, pronunţată în
dosarul nr. 2/1/2013/HP, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.
260 din 09.04.2014
Prin această decizie a fost admisă sesizarea formulată de
Curtea de Apel Galaţi privind pronunţarea unei hotărâri prealabile
pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a
dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII, capitolul II, secţiunea
a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, raportat la dispoziţiile art. 10
din Legea nr. 164/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
art. 51 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările
ulterioare, şi art. 1 şi 2 din Legea nr. 119/2010, cu modificările şi
completările ulterioare, şi s-a stabilit că sintagma "pensie de
serviciu" din conţinutul normei legale menţionate include
doar categoriile de pensie pentru limită de vârstă, pensie
anticipată şi pensie anticipată parţială, prevăzute de art. 51 lit.
a) - c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice.
2) Decizia nr. 2/2014 din 17.02.2014, pronunţată în
dosarul nr. 3/1/2013/HP, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.
257 din 09.04.2014
Prin această decizie a fost admisă sesizarea formulată de
Tribunalul Suceava şi s-a stabilit că modificarea adusă prin
Legea nr. 212/2008 dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 1/2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997, reglementează un caz de constituire a dreptului de
proprietate.
În acest caz, cererile de constituire sunt supuse
termenului de 60 de zile prevăzut de art. II din Legea nr.
193/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997, termen care se calculează de la data intrării în
vigoare a Legii nr. 212/2008, respectiv 2 noiembrie 2008.

3) Decizia nr. 5/2014 din 23.06.2014, pronunţată în
dosarul nr. 3/1/2014/HP/C, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 686 din 19.09.2014
Prin această decizie a fost admisă sesizarea formulată de
Curtea de Apel Suceava şi s-a stabilit că dispoziţiile art. 34 din
Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice nu se aplică drepturilor
salariale ale personalului angajat în baza contractelor de
finanţare încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii-cadru
nr. 284/2010.
***
În perioada ianuarie - iunie 2014 au fost respinse un
număr de 4 sesizări, după cum urmează:
1) Decizia nr. 3/2014 din 14.04.2014, pronunţată în
dosarul nr. 1/1/2014/HP, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.
437 din 16.06.2014
Prin această decizie a fost respinsă ca inadmisibilă
sesizarea formulată de Tribunalul specializat Cluj privind
pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului
de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de
credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborat cu art. 1396 din Codul civil de la 1864, în
situaţia în care cererea de încuviinţare a executării silite a
unui contract de credit este formulată de creditorul cesionar
al creanţei.
S-a reţinut, în esenţă, că nu este îndeplinită condiţia de
admisibilitate privind caracterul de noutate al chestiunii de drept în
discuţie, impusă de art. 519 din Codul de procedură civilă.
Astfel, data adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 99/2006 (1 ianuarie 2007), care a consacrat caracterul de titlu
executoriu pentru contractele de credit, coroborată cu anul intrării
în vigoare a Codului civil de la 1864, care a reglementat instituţia
cesiunii de creanţă, a relevat că problema supusă analizei nu este
una nouă.
S-a subliniat că noutatea unei chestiuni de drept poate fi
generată nu numai de o reglementare nou-intrată în vigoare, ci şi
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de una veche, cu condiţia însă ca instanţa să fie chemată să se
pronunţe asupra respectivei probleme de drept pentru prima dată.
Prin urmare, caracterul de noutate se pierde, pe măsură ce
chestiunea de drept a primit o dezlegare din partea instanţelor, în
urma unei interpretări adecvate, iar opiniile jurisprudenţiale izolate
sau cele pur subiective nu pot constitui temei declanşator al
mecanismului pronunţării unei hotărâri prealabile.
Condiţia noutăţii trebuie privită, în contextul legiferării
sale, ca unul dintre elementele de diferenţiere între cele două
mecanisme de unificare a practicii: dacă recursul în interesul legii
are menirea de a înlătura o practică neunitară deja intervenită în
rândul instanţelor judecătoreşti (control a posteriori), hotărârea
preliminară are ca scop preîntâmpinarea apariţiei unei astfel de
practici (control a priori).
Prin urmare, existenţa deja a unei practici neunitare în
materia analizată relevă nu numai că poate fi apelat la mecanismul
recursului în interesul legii, ci şi că nu mai poate fi sesizată instanţa
supremă pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, întrucât
scopul preîntâmpinării practicii neunitare nu mai poate fi atins,
chestiunea de drept care a suscitat-o nemaifiind, prin urmare, una
nouă, ci una care a creat deja divergenţă în jurisprudenţă.
Totodată, deşi nu este menţionată expressis verbis ca o
condiţie de admisibilitate pentru pronunţarea unei hotărâri
prealabile, este necesar ca sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie să aibă drept obiect o problemă de drept care necesită cu
pregnanţă a fi lămurită şi care prezintă o dificultate suficient de
mare, în măsură să reclame intervenţia instanţei supreme, în
scopul înlăturării oricărei incertitudini care ar putea plana asupra
securităţii raporturilor juridice deduse judecăţii.
Or, chestiunea de drept a cărei dezlegare se solicită şi-a
clarificat înţelesul în practica judiciară, aşa cum rezultă din
examinarea hotărârilor judecătoreşti puse la dispoziţie de
instanţele naţionale, acestea aplicând de o bună perioadă de timp
normele de drept în discuţie, stabilindu-le, într-o majoritate
covârşitoare, aceeaşi interpretare.
2) Decizia nr. 4/2014 din 14.04.2014, pronunţată în
dosarul nr. 2/1/2014/HP, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.
437 din 16.06.2014
Prin această decizie a fost respinsă ca inadmisibilă
sesizarea formulată de Tribunalul specializat Cluj privind
pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului
de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de
credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborat cu art. 22 din Legea nr. 136/1995 privind
asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi
completările ulterioare, în situaţia în care cererea de
încuviinţare a executării silite a unui contract de credit este
formulată de asigurătorul subrogat în drepturile creditorului
instituţie bancară.
Considerentele avute în vedere au fost similare celor ale
Deciziei nr. 3/2014.
3) Decizia nr. 6/2014 din 23.06.2014, pronunţată în
dosarul nr. 4/1/2014/HP/C, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 691 din 22.09.2014
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Prin această decizie s-a respins, ca inadmisibilă,
sesizarea formulată de Tribunalul Botoşani privind pronunţarea
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare
şi aplicare a dispoziţiilor art. 527 alin. (2) şi art. 529 alin. (2) din
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, în corelare cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
În acest sens, s-a reţinut că nu este îndeplinită condiţia de
admisibilitate referitoare la caracterul de noutate al chestiunii de
drept a cărei lămurire se cere.
Astfel, analizând comparativ textele de lege, s-a constatat
că dispoziţiile art. 527 alin. (2) şi ale art. 529 alin. (2) din Codul civil
sunt, în fapt, o reluare a vechilor dispoziţii din Codul familiei,
respectiv art. 86 şi 94. Împrejurarea că aceleaşi dispoziţii legale
sunt cuprinse într-o altă reglementare (Codul civil) nu le conferă
caracter de noutate.
Textele din noul Cod civil vin să valorifice, în plus, soluţii
ale doctrinei şi jurisprudenţei anterioare. De pildă, art. 527 alin. (2)
instituie criterii generale de apreciere asupra posibilităţii de a
dobândi mijloacele pentru plata întreţinerii respectiv, ţinându-se
seama de veniturile, bunurile debitorului, dar şi de sarcinile şi
obligaţiile acestuia. Tot astfel, art. 529 alin. (2) foloseşte sintagma
"venitul lunar net", spre deosebire de reglementarea anterioară,
care se referea la "câştigul din muncă", tocmai pentru a înlătura
interpretări diferite şi a acoperi toate situaţiile în care debitorul
realizează venituri (adică venituri din muncă, din cedarea
folosinţei bunurilor, onorarii, drepturi de autor etc.).
În egală măsură, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
constituie o aplicaţie, într-un anumit domeniu, a sumelor datorate
angajatului, cu o anumită destinaţie.
Or, problema definirii noţiunii de "venituri" în funcţie de
care se stabileşte cuantumul obligaţiei de întreţinere, cu referire la
includerea sumelor de bani cu o anumită afectaţiune, a făcut
obiect de preocupare, fiind tranşată în doctrina şi jurisprudenţa
anterioare noului Cod civil, de o manieră ce îşi păstrează
actualitatea.
De asemenea, fostul Tribunal Suprem a statuat, încă din
anul 1963, printr-o decizie de îndrumare (nr. 14/23 mai 1963), că
scopul sumelor de bani care se acordă cu titlu de sporuri pentru
condiţiile deosebite în care se prestează munca este "de a da
posibilitate materială angajaţilor să prevină ori să înlăture efectele
dăunătoare pe care le au asupra organismului omenesc acele
munci prestate în condiţii speciale" şi, de aceea, "în vederea
asigurării depline a protecţiei angajatului debitor al întreţinerii, este
necesar ca sporul să rămână în întregime destinat afectaţiei sale".
S-a reţinut, în acest sens, că "dacă, în vederea stabilirii pensiei de
întreţinere s-ar include în câştigul din muncă şi sporul pentru
condiţii deosebite de muncă, ar însemna să nu se ţină seama de
scopul urmărit de lege, ceea ce ar duce la micşorarea posibilităţii
de apărare a organismului angajatului care lucrează în aceste
condiţii, aceasta fiind şi împotriva intereselor creditorului
întreţinerii".
Aşadar, chestiunea de drept a cărei dezlegare se solicită
şi-a clarificat înţelesul în practica judiciară, reţinând, de altfel, că şi
doctrina recentă, ulterioară adoptării şi intrării în vigoare a noului

Cod civil, se pronunţă în acelaşi sens, respectiv că nu vor putea fi
luate în considerare pentru calculul pensiei de întreţinere sporul
pentru condiţii deosebite de muncă, precum şi cele cu destinaţie
specială.
4) Decizia nr. 7/2014 din 30.06.2014, pronunţată în
dosarul nr. 5/1/2014/HP/C, publicată în Monitorul Oficial nr. 471
din 26.06.2014 şi în Monitorul Oficial nr. 584 din 05.08.2014,
intrată în vigoare la data de 05 august 2014
Prin această decizie s-a respins, ca inadmisibilă,
sesizarea formulată de Curtea deApel Ploieşti privind pronunţarea
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni
de drept:
"Dacă, faţă de dispoziţiile art. 29 alin. (3) şi, în special, alin.
(4) lit. b) din O.U.G. nr. 75/2005 - ce vizează, în esenţă, faptul că
acreditarea acordă dreptul de a emite diplome recunoscute de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (în prezent
Ministerul Educaţiei Naţionale) şi de a organiza examenul de
licenţă - dispoziţii în vigoare în perioada în care reclamanta a
urmat cursurile Universităţii «Spiru Haret», cererile de obligare a
universităţii la eliberarea diplomelor de licenţă şi de obligare a
ministerului să aprobe tipărirea formularelor tipizate pot fi sau nu
analizate independent de examinarea împrejurării
acreditării/neacreditării programului de studiu organizat de
Universitatea «Spiru Haret» şi absolvit de reclamant.
Dacă, faţă de dispoziţiile art. 72 din Codul de procedură
civilă, este admisibilă cererea Universităţii «Spiru Haret» de
chemare în garanţie a Ministerului Educaţiei Naţionale pentru a fi
obligat să aprobe tipărirea formularelor tipizate, în condiţiile în care
această cerere nu are ca obiect valorificarea unui drept de
garanţie sau despăgubire."
Astfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a constatat, în esenţă,
că nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de admisibilitate a
sesizării în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile. În concret,
s-a reţinut că problema de drept ce formează obiectul sesizării nu
îndeplineşte nici cerinţa noutăţii chestiunii de drept, nici pe cea
care impune ca, asupra acesteia, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
să nu fi statuat.
Acesta, deoarece Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia de contencios administrativ şi fiscal, încă din luna
octombrie 2013, şi-a unificat jurisprudenţa în cauzele având ca
obiect obligarea pârâtei Universitatea "Spiru Haret" să elibereze
diploma de licenţă şi suplimentele la diplomă, în sensul admiterii
acţiunii şi a cererii de chemare în garanţie.
Din examinarea hotărârilor ataşate comunicate de curţile
de apel a rezultat că marea majoritate a instanţelor, după
comunicarea soluţiei de principiu din 28 octombrie 2013, s-au
raliat practicii majoritare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

În materie penală
1) Decizia nr. 1/2014 din 14.04.2014, pronunţată în
dosarul nr. 1/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 349 din 13.05.2014

Prin această decizie, a fost admisă sesizarea formulată de
Curtea de Apel Ploieşti în vederea pronunţării unei hotărâri
prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept
vizând mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile în
cazul faptelor definitiv judecate, pentru ipoteza unui concurs
de infracţiuni şi s-a stabilit:
În aplicarea legii penale mai favorabile, după judecarea
definitivă a cauzei înainte de intrarea în vigoare a noului Cod
penal, pentru ipoteza unui concurs de infracţiuni, într-o primă
etapă se verifică incidenţa dispoziţiilor art. 6 din Codul penal, cu
privire la pedepsele individuale.
În a doua etapă se verifică dacă pedeapsa rezultantă
aplicată potrivit legii vechi depăşeşte maximul la care se poate
ajunge în baza legii noi, conform art. 39 din Codul penal.
În cazul în care pedeapsa rezultantă, aplicată potrivit legii
vechi, depăşeşte maximul la care se poate ajunge în baza art. 39
din Codul penal, pedeapsa rezultantă va fi redusă la acest maxim.
În caz contrar, pedeapsa rezultantă va rămâne astfel cum
a fost stabilită potrivit legii vechi.
2) Decizia nr. 2/2014 din 14.04.2014, pronunţată în
dosarul nr. 2/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 319 din 30.04.2014
Prin această decizie, a fost admisă sesizarea formulată de
către Curtea de Apel Bucureşti prin care s-a solicitat pronunţarea
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei
de drept vizând aplicarea legii penale mai favorabile în cazul
prescripţiei răspunderii penale, respectiv dacă prescripţia
răspunderii penale reprezintă o instituţie autonomă faţă de
instituţia pedepsei şi s-a stabilit că „În aplicarea art. 5 din Codul
penal, prescripţia răspunderii penale reprezintă o instituţie
autonomă faţă de instituţia pedepsei.”
3) Decizia nr. 3/2014 din 12.05.2014, pronunţată în
dosarul nr. 3/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 392 din 28.05.2014
Prin această decizie, a fost admisă sesizarea formulată de
către Curtea de Apel Alba Iulia prin care s-a solicitat pronunţarea
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei
de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 336 alin.
(1) din Codul penal, în sensul de a se stabili rezultatul alcoolemiei
cu relevanţă penală în ipoteza unei duble prelevări de mostre
biologice şi s-a stabilit că „În aplicarea art. 336 alin. (1) din Codul
penal, în ipoteza unei duble prelevări de mostre biologice,
rezultatul alcoolemiei cu relevanţă penală este cel dat de
prima prelevare.”
4) Decizia nr. 4/2014 din 12.05.2014, pronunţată în
dosarul nr. 4/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 434 din 13.06.2014
Prin această decizie, a fost admisă sesizarea formulată de
Curtea de Apel Bucureşti în vederea pronunţării unei hotărâri
prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept
vizând aplicabilitatea dispoziţiilor art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr.
187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal cu referire la art. 129 alin. (2) lit. b) din noul Cod penal
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în cazul faptelor definitiv judecate la data de 1 februarie 2014,
stabilindu-se:
Prevederile art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal cu referire la art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal nu
sunt aplicabile faptelor definitiv judecate la data de 1
februarie 2014.

În aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6
din Codul penal, în cazul infracţiunilor continuate, prin
sintagma "maxim special prevăzut de legea nouă pentru
infracţiunea săvârşită" se înţelege maximul special prevăzut
de lege pentru infracţiune, fără luarea în considerare a cauzei
de majorare a pedepsei prevăzută pentru infracţiunea
continuată.

5) Decizia nr. 5/2014 din 26.05.2014, pronunţată în
dosarul nr. 5/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 470 din 26.06.2014
Admiţând sesizarea formulată de către Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie prin care s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri
prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept
vizând aplicarea legii penale mai favorabile în cazul infracţiunii în
formă continuată, respectiv, dacă infracţiunea în formă continuată
reprezintă o instituţie autonomă faţă de instituţia pedepsei,
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie
penală a stabilit:
În aplicarea art. 5 din Codul penal, se are în vedere
criteriul aprecierii globale a legii penale mai favorabile.
Nu este permisă combinarea prevederilor din legi
succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile
cu privire la condiţiile de existenţă şi sancţionare ale
infracţiunii în formă continuată.

8) Decizia nr. 8/2014 din 26.05.2014, pronunţată în
dosarul nr. 12/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 473 din 27.06.2014
Prin această decizie, s-a admis sesizarea formulată de
către Tribunalul Dolj prin care se solicita pronunţarea unei hotărâri
prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept ce
vizează aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea
definitivă a cauzei potrivit art. 6 alin. (1) din Codul penal, în sensul
de a lua în considerarea la maximul special prevăzut de legea
nouă pentru infracţiunea săvârşită şi a circumstanţelor atenuante
sau agravante reţinute condamnatului şi care apar valorificate în
pedeapsa concretă, atunci când se compară pedeapsa aplicată
cu maximul special prevăzut de legea nouă.
În aplicarea legii penale mai favorabile după
judecarea definitivă a cauzei potrivit art. 6 alin. (1) din Codul
penal, s-a stabilit că la maximul special prevăzut de legea nouă
pentru infracţiunea săvârşită nu se vor lua în considerare
circumstanţele atenuante sau agravante reţinute
condamnatului şi care apar valorificate în pedeapsa concretă,
atunci când se compară pedeapsa aplicată cu maximul
special prevăzut de legea nouă.

6) Decizia nr. 6/2014 din 26.05.2014, pronunţată în
dosarul nr. 6/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 471 din 26.06.2014
Prin această decizie, admiţându-se sesizarea formulată
de Curtea de Apel Bucureşti prin care se solicita pronunţarea unei
hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de
drept vizând mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile
după judecarea definitivă a cauzei în ipoteza în care este vorba de
tentativă, s-a stabilit:
În aplicarea legii penale mai favorabile după
judecarea definitivă a cauzei potrivit art. 6 alin. 1 din Codul
penal, în cazul tentativei, limita maximă a pedepsei ce trebuie
avută în vedere este maximul prevăzut de lege pentru forma
tentată (maximul special al pedepsei prevăzute de lege pentru
infracţiunea consumată, redus sau înlocuit conform dispoziţiilor
privind tratamentul sancţionator al tentativei).
7) Decizia nr. 7/2014 din 26.05.2014, pronunţată în
dosarul nr. 8/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 471 din 26.06.2014
Prin această decizie a fost admisă sesizarea formulată de
Curtea de Apel Oradea şi sesizarea formulată de Curtea de Apel
Bucureşti, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru
dezlegarea în principiu a problemei de drept dacă în aplicarea legii
penale mai favorabile, potrivit art. 6 din Codul penal, în cazul
infracţiunilor continuate, prin sintagma "maxim special prevăzut
de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită" se înţelege maximul
pedepsei prevăzut de lege pentru infracţiunea săvârşită sau şi
sporul facultativ prevăzut de aceeaşi lege pentru sancţionarea
acestei forme a unităţii legale de infracţiune şi s-a stabilit:
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9) Decizia nr. 10/2014 din 02.06.2014, pronunţată în
dosarul nr. 9/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 502 din 07.07.2014
Prin această decizie a fost admisă sesizarea formulată de
Curtea de Apel Craiova în vederea pronunţării unei hotărâri
prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemelor de drept:
- dacă în aplicarea art. 418 din Codul de procedură penală,
privind neagravarea situaţiei în propriul apel, circumstanţele
atenuante reţinute de prima instanţă în favoarea inculpatei în
condiţiile art. 74 alin. 1 din Codul penal anterior pot fi menţinute în
condiţiile art. 5 din Codul penal de instanţa de control judiciar,
învestită doar cu soluţionarea apelului declarat de inculpată, chiar
dacă pentru fapta analizată legea penală mai favorabilă o
reprezintă noul Cod penal;
- în măsura în care circumstanţele atenuante trebuie
menţinute, efectele atenuante ale acestora sunt cele prevăzute de
art. 76 din Codul penal anterior sau cele prevăzute de art. 76 din
noul Cod penal.
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în
materie penală a stabilit că, în aplicarea art. 5 din Codul penal,
circumstanţele atenuante se apreciază global în funcţie de
incriminare şi sancţiune. În situaţia intrării în vigoare a unei
noi legi, ce aduce modificări atât cu privire la pedepse, cât şi
cu privire la circumstanţele atenuante, circumstanţele ca
parte din instituţia sancţiunii unei infracţiuni nu pot fi privite
şi analizate distinct faţă de instituţia pedepsei.

Înlăturarea circumstanţelor atenuante nu aduce
atingere principiului neagravării situaţiei în propria cale de
atac prevăzut în art. 418 din Codul de procedură penală,
atunci când în concret, pentru aceeaşi faptă, se stabileşte o
sancţiune mai puţin severă.
10) Decizia nr. 12/2014 din 02.06.2014, pronunţată în
dosarul nr. 13/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 507 din 08.07.2014
Completul pentru dezlegarea unor probleme de drept în
materie penală a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel în
vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea
problemei de drept, în sensul dacă infracţiunile prevăzute de art.
323 din Codul penal din 1969 şi art. 8 din Legea nr. 39/2003 (în
reglementarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.
187/2012 şi Legea nr. 255/2013) îşi găsesc corespondent în art.
367 alin. (1) din Codul penal sau, dimpotrivă, sunt dezincriminate
deoarece legiuitorul a înţeles să incrimineze în dispoziţiile art. 367
alin. (1) din Codul penal numai infracţiunea prevăzută de art. 7 din
Legea nr. 39/2003 (în reglementarea anterioară modificărilor
aduse prin Legea nr. 187/2012 şi Legea nr. 255/2013), stabilind:
Faptele prevăzute de art. 323 din Codul penal anterior
şi art. 8 din Legea nr. 39/2003, în reglementarea anterioară
modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, se regăsesc
în incriminarea din art. 367 din Codul penal, nefiind
dezincriminate.
11) Decizia nr. 13/2014 din 05.06.2014, pronunţată în
dosarul nr. 14/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 505 din 08.07.2014
Prin această decizie, a fost admisă sesizarea formulată de
Tribunalul Harghita prin care se solicita pronunţarea unei hotărâri
prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept
vizând aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal cu
privire la hotărârile de condamnare pronunţate de un alt stat faţă
de cetăţeni români aflaţi în executarea acelei pedepse pe teritoriul
României.
Astfel, s-a stabilit că dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Codul
penal, privitoare la legea mai favorabilă după judecarea
definitivă a cauzei, sunt aplicabile şi cu privire la hotărârea de
condamnare pronunţată de un alt stat faţă de cetăţenii
români, dacă aceasta a fost recunoscută în procedura
reglementată de Legea nr. 302/2004 privind cooperarea
judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
12) Decizia nr. 14/2014 din 16.06.2014, pronunţată în
dosarul nr. 15/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 525 din 15.07.2014
Admiţându-se sesizarea formulată de Tribunalul Prahova
în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea
în principiu a problemei de drept, respectiv dacă în interpretarea
art. 6 alin. (1) din Codul penal în ipoteza în care este vorba despre
o hotărâre de condamnare cu aplicarea art. 3201 din Codul de
procedură penală anterior se reduce pedeapsa la maximul special

prevăzut de lege pentru infracţiunea săvârşită, maxim ce se va
reduce cu 1/3 ca urmare a judecării cauzei prin aplicarea
principiului recunoaşterii vinovăţiei, s-a stabilit:
În aplicarea legii penale mai favorabile, după
judecarea definitivă a cauzei, potrivit art. 6 alin. (1) din Codul
penal, atunci când se compară pedeapsa aplicată cu maximul
special prevăzut de legea nouă, nu se va lua în considerare
cauza specială de reducere a pedepsei prevăzută de art. 3201
alin. 7 din Codul de procedură penală anterior, reţinută
condamnatului şi valorificată în pedeapsa concretă.
13) Decizia nr. 15/2014 din 23.06.2014, pronunţată în
dosarul nr. 16/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 546 din 23.07.2014
Prin această decizie, a fost admisă sesizarea formulată de
Curtea de Apel Bucureşti în vederea pronunţării unei hotărâri
prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept,
respectiv dacă prevederile art. 43 alin. (5) din noul Cod penal, ce
reglementează regimul sancţionator al recidivei, în situaţia în care
fapta a fost săvârşită după executarea unei pedepse aplicate
printr-o condamnare anterioară, pot fi interpretate în sensul că pot
fi aplicabile şi persoanelor ce au fost condamnate definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni cu reţinerea art. 37 lit. b) din Codul penal
anterior, în situaţia în care pedeapsa aplicată a fost redusă în baza
art. 6 din noul Cod penal.
În acest sens, s-a stabilit că, în interpretarea
dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal, pentru ipoteza unei
infracţiuni comise în stare de recidivă postexecutorie
judecată definitiv înainte de intrarea în vigoare a noului Cod
penal, pedeapsa aplicată prin hotărârea de condamnare se va
compara cu maximul special prevăzut în legea nouă pentru
infracţiunea săvârşită prin luarea în considerare a
dispoziţiilor art. 43 alin. (5) din Codul penal.
***
În perioada ianuarie - iunie 2014 au fost respinse un
număr de 3 sesizări, după cum urmează:
1) Decizia nr. 9/2014 din data de 02.06.2014, pronunţată
în dosarul nr. 7/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea
I nr. 497 din 03.07.2014
Prin această decizie s-a respins, ca inadmisibilă,
sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti pentru a se
pronunţa o hotărâre prealabilă în sensul de a stabili dacă, în
aplicarea art. 5 din Codul penal, determinarea legii penale mai
favorabile se face prin alegerea uneia dintre legile penale
succesive, ce se va aplica global întregului litigiu penal, în
funcţie de diferite criterii (cum ar fi limite de pedeapsă, tratament
sancţionator aplicat pluralităţii de infracţiuni, prescripţie etc.), ori
prin alegerea pentru fiecare aşa-numită instituţie juridică
autonomă a dispoziţiei legale mai favorabile dintre legile
penale succesive (spre exemplu, pentru infracţiunea-tip
dispoziţia mai favorabilă, pentru tratamentul aplicat pluralităţii de
infracţiuni dispoziţia mai favorabilă etc.), iar, în măsura în care se
stabileşte că legea penală mai favorabilă se determină
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folosind criteriul instituţiilor juridice autonome, dacă
reprezintă instituţii de drept penal autonome în raport cu
infracţiunea-tip forma continuată a infracţiunii [art. 41 alin. 2
din Codul penal de la 1969, art. 35 alin. (1) din Codul penal],
concursul de infracţiuni (art. 33 din Codul penal de la 1969, art.
38 din Codul penal), prescripţia şi prescripţia specială a
răspunderii penale [art. 121 şi 122, art. 124 din Codul penal de la
1969 forma în vigoare la data săvârşirii faptelor, art. 153 şi 154, art.
155 alin. (4) din Codul penal].
În acest sens, s-a reţinut, în esenţă, că deşi problemele
de drept ce fac obiectul prezentului dosar, la momentul formulării
sesizării şi al întocmirii raportului, nu primiseră încă o rezolvare din
partea instanţei supreme printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un
recurs în interesul legii şi nici nu formau obiectul unui asemenea
recurs, ulterior, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a pronunţat Decizia nr. 5
în Dosarul nr. 5/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 470 din 26 iunie 2014, statuând că, în
aplicarea art. 5 din Codul penal, se are în vedere criteriul aprecierii
globale a legii penale mai favorabile, motiv pentru care a constatat
că nu este permisă combinarea prevederilor din legi succesive în
stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile cu privire la
condiţiile de existenţă şi sancţionare ale infracţiunii în formă
continuată.
Cum obiectul prezentei sesizări vizează stabilirea modului
de determinare a legii penale mai favorabile după criteriul
aprecierii globale sau prin alegerea pentru fiecare aşa-numită
instituţie autonomă a dispoziţiei legale mai favorabile din legile
penale succesive, iar această problemă de drept a fost deja
lămurită cu valoare de principiu printr-o hotărâre prealabilă pentru
dezlegarea unei chestiuni de drept, s-a constatat că sesizarea nu
mai îndeplineşte una dintre cerinţele de admisibilitate prevăzute
de art. 475 din Codul de procedură penală.
Cu toate că sesizarea cuprinde şi solicitarea de a se stabili
dacă anumite instituţii de drept penal sunt autonome, s-a reţinut că
lămurirea acestei chestiuni are un caracter subsidiar şi ar trebui
rezolvată doar în măsura în care s-ar fi concluzionat că legea
penală mai favorabilă se determină folosind criteriul instituţiilor
juridice autonome.
2) Decizia nr. 11/2014 din data de 02.06.2014, pronunţată
în dosarul nr. 11/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 503 din 07.07.2014
Prin această decizie s-a respins ca inadmisibilă sesizarea
formulată de Curtea de Apel Oradea privind pronunţarea unei
hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 216 alin. (1) şi (2)
raportat la art. 242 alin. (10) din Codul de procedură penală, în
sensul de a lămuri dacă examinarea sesizării privind controlul
judiciar pe cauţiune presupune admiterea în principiu a acesteia,
după care magistratul analizează temeinicia cererii atât cu ocazia
luării iniţiale a acestei măsuri, cât şi cu ocazia înlocuirii măsurii
arestului preventiv sau a arestului la domiciliu cu măsura
controlului judiciar pe cauţiune, precum şi a chestiunii de drept
privind interpretarea dispoziţiilor art. 242 alin. (10), (11) şi (12)
raportat la art. 203 alin. (5) şi (6) şi art. 206 alin. (3) coroborat cu art.

112

352 alin. (1) şi art. 362 alin. (2) din Codul de procedură penală, în
sensul de a lămuri dacă examinarea sesizării privind controlul
judiciar pe cauţiune de către instanţa de control judiciar în cadrul
procedurii înlocuirii măsurii arestului preventiv sau a arestului la
domiciliu cu măsura controlului judiciar pe cauţiune se realizează
în şedinţă publică sau în camera de consiliu.
Astfel, s-a reţinut, în esenţă, că nu este îndeplinită cerinţa
ca soluţionarea pe fond a apelurilor cu care a fost învestită Curtea
de Apel Oradea să depindă de lămurirea chestiunilor de drept ce
fac obiectul sesizării.
Astfel, admisibilitatea sesizării în vederea pronunţării unei
hotărâri prealabile este condiţionată, atât în cazul în care vizează o
normă de drept material, cât şi atunci când priveşte o dispoziţie de
drept procesual, de împrejurarea ca interpretarea dată de instanţa
supremă să aibă consecinţe juridice asupra modului de rezolvare
a fondului cauzei. Cu alte cuvinte, între problema de drept a cărei
lămurire se solicită şi soluţia dată asupra acţiunii penale şi/sau
civile de către instanţa pe rolul căreia se află cauza în ultimul grad
de jurisdicţie trebuie să existe o relaţie de dependenţă, în sensul
ca decizia Înaltei Curţi pronunţată în procedura prevăzută de art.
476 şi 477 din Codul de procedură penală să fie de natură a
produce un efect concret asupra conţinutului hotărârii din procesul
principal, cerinţa pertinenţei fiind expresia utilităţii pe care
rezolvarea de principiu a chestiunii de drept invocate o are în
cadrul soluţionării pe fond a litigiului.
Prin sintagma "soluţionarea pe fond a cauzei" folosită de
legiuitor în cuprinsul art. 475 din Codul de procedură penală pentru
a desemna legătura obiectivă dintre chestiunea de drept supusă
interpretării şi procesul penal în curs trebuie astfel să se înţeleagă
dezlegarea raportului juridic penal născut ca urmare a încălcării
relaţiilor sociale proteguite prin norma de incriminare, inclusiv sub
aspectul consecinţelor de natură civilă, şi nu rezolvarea unei cereri
incidentale invocate pe parcursul judecării cauzei în ultimă
instanţă.
În cauză, chiar dacă obiectul sesizării îl reprezintă
probleme de drept ce se circumscriu sferei normelor procesual
penale, lămurirea acestora nu poate influenţa decizia ce va fi luată
pe fondul apelurilor cu care a fost învestită Curtea, dat fiind faptul
că instanţa este chemată să se pronunţe asupra unei cereri
incidentale privind starea de libertate a unor inculpaţi (examinarea
temeiniciei cererii de înlocuire a arestului preventiv cu măsura
preventivă a controlului judiciar pe cauţiune în etapa verificării
admisibilităţii în principiu sau ulterior şi felul şedinţei de judecată),
împrejurare ce nu are înrâurire asupra rezolvării raportului de
drept penal dedus judecăţii, ce constă în examinarea învinuirii
aduse apelanţilor prin rechizitoriu şi stabilirea eventualei
răspunderi civile a acestora.
În consecinţă, chestiunile de drept invocate nu pot primi o
rezolvare de principiu prin pronunţarea unei hotărâri prealabile de
către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, putând, eventual, să facă
obiectul unui recurs în interesul legii, dacă sunt întrunite cerinţele
înscrise în art. 471 şi 472 din Codul de procedură penală.
3) Decizia nr. 16/2014 din 23.06.2014, pronunţată în
dosarul nr. 17/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 548 din 24.07.2014

Prin această decizie, au fost respinse, ca inadmisibile,
sesizările formulate de Tribunalul Bucureşti privind pronunţarea
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 22 alin. (4) lit. b) din
Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
286/2009 privind Codul penal cu referire la art. 129 alin. (2) lit.
b) din Codul penal în sensul de a lămuri dacă prevederile art.
22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru
punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal cu
referire la art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal sunt aplicabile
faptelor definitiv judecate la data de 1 februarie 2014.
Pentru a decide astfel, Completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept în materie penală a constatat că, în speţă,
chestiunile de drept cu care a fost sesizată instanţa supremă au
primit deja o rezolvare printr-o hotărâre prealabilă, respectiv prin

Decizia nr. 4, pronunţată la data de 12 mai 2014 de către
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în procedura
pronunţării unei hotărâri prealabile în Dosarul nr. 4/1/2014/HP/P,
prin care, admiţându-se sesizarea formulată de Curtea de Apel
Bucureşti, s-a stabilit că „Prevederile art. 22 alin. (4) lit. b) din
Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal cu referire la art. 129 alin.
(2) lit. b) din Codul penal nu sunt aplicabile faptelor definitiv
judecate la data de 1 februarie 2014.”
Prin urmare, sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti
nu îndeplineşte cumulativ condiţiile de admisibilitate prevăzute de
art. 475 din Codul de procedură penală, chestiunile de drept
invocate primind deja o rezolvare de principiu prin pronunţarea
unei hotărâri prealabile de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
prin decizia mai sus arătată.
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DEMERSURILE CONSILIULUI SUPERIOR
AL MAGISTRATURII PRIVIND BUNA
IMPLEMENTARE A NOILOR CODURI
ŞI FACILITAREA ACCESULUI LA JUSTIŢIE
Judecător NICOLAE HORAŢIUS DUMBRAVĂ, membru ales al Consiliului Superior
al Magistraturii
MARIUS TUDOR, şef al Serviciului Programe Europene şi Internaţionale

Intrarea în vigoare a celor 4 noi coduri - civil, penal,
procedură civilă şi penală - a reprezentat un reper pentru justiia
din România şi pentru întreaga societate românească.
Punerea în practica de zi cu zi a dispoziţiilor noilor coduri,
prin întinderea lor şi prin acoperirea aproape a tuturor aspectelor
vieii sociale, economice şi instituionale românești, este un proces
complex care nu se oprește la simpla apelare de către cetăţeni la
noile dispoziţii din cod sau la aplicarea lor de către instituiile
statutului sau de către instanele judecătorești, ci înseamnă mult
mai mult, o familiarizare a profesioniștilor cu noile dispoziii - ceea
ce necesită o pregătire profesională intensă, resurse umane
(alocare, realocare judecători şi grefieri), materiale şi de
infrastructură pentru implementarea noilor coduri, precum şi
acomodarea cetăţenilor cu instituţiile noi din cele 4 coduri şi, din
această perspectivă, asistenţa pe care statul este obligat să o
acorde cetăţenilor în a apela în cunoştinţă de cauză la aceste
instituţii.
Puterea judecătorească, cu mijloacele nu multe pe care
le-a avut la dispoziţie, a participat la acest efort, fie prin instanţele
judecătoreşti, fie prin autoritatea administrativă şi de pregătire
profesională: Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul
Naţional al Magistraturii.
Ca răspuns la nevoia de pregătire profesională în cadrul
sistemului judiciar şi pentru facilitarea accesului societăţii
româneşti la informaţie în materia noilor coduri, începând cu luna
martie 2012, unul dintre demersurile Consiliului Superior al
Magistraturii, cu sprijinul substanţial al Confederaţiei Elveţiene, a
fost implementarea proiectului „Asistenţa pentru consolidarea
capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi
11
procurorilor pentru aplicarea noilor coduri”, finanţat în cadrul
Fondului Tematic Securitate (FTS) aferent Programului de
Cooperare Elveţiano - Român pentru reducerea disparităţilor
economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.
11

Proiectul a asigurat finanarea necesar ă pentru
organizarea a 264 de seminarii de formare profesională în materia
noilor coduri (în perioada martie 2012 - septembrie 2014 au
beneficiat de formare profesională în domeniul noilor coduri 7518
magistrai - 5052 judecători și 2466 procurori, precum și 65
reprezentan ţ i ai altor profesii juridice; media de
participani/seminar fiind de 28 participanţi), 14 conferinţe
naţionale, (în perioada septembrie 2013 - aprilie 2014 au
beneficiat de formare profesională 1716 membri ai sistemului
judiciar, din care: 1524 magistraţi - 972 judecători şi 552 procurori,
precum şi 192 reprezentanţi ai altor profesii juridice), 3 conferinţe
internaţionale axate pe drept comparat (au participat 223 membri
ai sistemului judiciar, din care: 209 magistraţi - 161 judecători şi 48
procurori, precum şi 14 reprezentanţi ai altor profesii juridice),
elaborarea a 24 de module e-learning în domeniul noilor coduri,
precum și elaborarea de broşuri în domeniul noilor coduri, ghiduri
de acte procedurale pentru magistraţi și modele de acţiuni pentru
justiţiabili.
Întrucât justiţia îşi doreşte şi trebuie să fie mai aproape de
cetăţeni, scopul ei fiind acela de a satisface un interes public - un
act de justiţie de calitate şi îndeplinit într-un termen rezonabil,
facilitarea cunoaşterii de către cetăţeni şi punerea în practică
adecvată a instituţiilor noilor coduri a reprezentat o prioritate
pentru Consiliul Superior al Magistraturii.
Astfel, pentru a veni în întâmpinarea justiţiabililor, Consiliul
Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii au
iniţiat elaborarea în cadrul proiectului cu finanţare elveţiană, într-o
abordare accesibilă pentru beneficiarii sistemului juridic, a
Ghidului practic - Modele de cereri pentru justiţiabili în
materie procesual civilă şi civilă şi a Ghidului practic - Modele
de cereri pentru justiţiabili în materie penală - care oferă
modele de cereri de chemare în judecată atât pentru acţiuni cu un
grad redus de complexitate, cât şi pentru acţiuni de o complexitate

Acordul de Activitate a fost semnat la data de 23 martie 2012, proiectul având o durată de implementare de 36 de luni. Proiectul beneficiază de contribuie elveiană în
valoare de 1.842.100 CHF (85%), Consiliul Superior al Magistraturii urmând să asigure cofinanarea în cuantum de 325.075 CHF (15%).
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ridicată, din perspectiva problemelor faptice şi juridice deduse
judecăţii (revendicare, partaj de bunuri).
Sunt conturate repere importante pentru justiţiabili în
demersul acestora de valorificare a unor drepturi sau interese
legitime în justiţie. Prin sprijinul pe care îl pot oferi justiţiabililor
pentru redactarea cererilor - binevenit în contextul dificultăţilor
determinate de caracterul de noutate al multora dintre prevederile
procedurale ale noilor coduri - ghidurile pot contribui la evitarea
unor sancţiuni procedurale, cum ar fi anularea cererilor de
chemare în judecată pentru că nu îndeplinesc condiţiile formale
prevăzute de lege.
Dincolo de utilitatea pentru justiţiabili, soluţiile oferite de
ghiduri pot contribui în mod eficient şi efectiv la creşterea clarităţii
şi transparenţei actului de justiţie, dar şi la sporirea celerităţii
acestuia, prin reducerea duratei de soluţionare a cauzei şi
preîntâmpinarea dificultăţilor care pot apărea în desfăşurarea
procesului civil, ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale sau a
utilizării unui limbaj nejuridic şi neadecvat.
Astfel, Ghidul practic - Modele de cereri pentru
justiţiabili în materie civilă şi procesual civilă conţine 273 de
formulare, dintre cele mai uzuale cereri întâlnite în materie civilă
şi procesual civilă, acţiuni în aplicarea Legii nr. 31/1990
republicată şi a Legii nr. 85/2014, cereri privind litigiile în relaţiile de
familie precum şi cereri formulate în materia dreptului muncii.
Scopul Ghidului este de a se asigura, în primul rând, o
bună informare a tuturor participanţilor cu privire la mijloacele
procedurale specifice de care dispun pentru a obţine ocrotirea şi
realizarea efectivă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
Magistraţii care au contribuit la elaborarea acestui Ghid au
dorit să pună în slujba justiţiabililor cunoştinţele şi experienţa
profesională, în vederea realizării unor formulare care să
corespundă cerinţelor procedurale, prezentul ghid fiind realizat cu
intenia de a răspunde unor necesităi de ordin practic, venind
astfel în sprijinul justiiabililor și reprezentanilor acestora în
contextul intrării în vigoare a noului Cod civil, a noului Cod de
procedură civilă şi a Legii nr.85/2014, precum şi în contextul
modificărilor apărute la Legea nr. 31/1990 referitoare la societăţile
comerciale, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al
adopţiei şi Legea nr. 62/2011 privind dialogul social.
Ghidul conţine acte care au un pronunat caracter de
generalitate, urmând a fi completate în funcie de fiecare situaie
particulară. Modelele de cereri şi acţiuni reprezintă un instrument
pus la dispoziţia practicienilor şi justiţiabililor în scopul facilitării
accesului la justiţie
De asemenea, acestea reprezintă formulări adecvate şi
schematice, prin care nemulţumirea părţii este adusă în atenţia
magistratului, prin utilizarea unui limbaj juridic, tehnic şi sintetic, în
scopul realizării accesibilităţii şi previzibilităţii actului de justiţie.
Prin elaborarea acestor formulare s-a urmărit realizarea
uniformizării exprimărilor din cuprinsul cererilor şi acţiunilor şi
utilizarea unui limbaj juridic adecvat, în scopul identificării cu
claritate şi precizie a pretenţiei deduse judecăţii.
Ghidul informează participanţii asupra categoriilor de
cereri şi acţiuni (mijloacelor procedurale) de care dispun, pentru
exercitarea drepturilor procesuale, elementelor obligatorii, pe care

trebuie să le conţină o cerere adresată instanţei (elemente de
conţinut şi modalitatea de redactare), pune la dispoziţia
justiţiabilului formulare schematice şi adaptabile, îndrumă
justiţiabilul să se adreseze instanţei competente, din punct de
vedere material şi teritorial, prin explicaţiile oferite în cuprinsul
formularelor, preîntâmpinând prelungirea duratei de soluţionare a
cauzei, prin sesizarea unei instanţe necompetente, identifică
temeiurile de drept, având în vedere natura cererii formulate,
evidenţiază capetele de cerere accesorii (în materia divorţului, în
litigiile de dreptul muncii), dar şi capetele de cerere incidentale, a
căror solicitare este lăsată la dispoziţia părţii, atrage atenţia
justiţiabilului asupra obligativităţii de a depune cererea în
exemplare suficiente, având în vedere natura cererii formulate,
dar şi asupra posibilităţii de a depune cerere într-un singur
exemplar (de exemplu, în cazul cererilor de ajutor public judiciar, al
cererii de reexaminare a cuantumului taxei de timbru stabilite,
cereii de preschimbare a termenului de judecată etc.) şi îndrumă
justiţiabilul cu privire la posibilitatea de a solicita mijloacele de
probă necesare, în raport de specificul acţiunii, în considerarea
faptului că solicitarea unui mijloc de probă şi administrarea
acestuia la momentul oportun contribuie la soluţionarea eficientă
şi rapidă a cauzei.
Ghidul practic - Modele de cereri pentru justiţiabili în
materie penală cuprinde 66 dintre cele mai uzuale cereri în
materie penală și este realizat cu intenia de a răspunde unor
necesităi de ordin practic, venind astfel în sprijinul justiiabililor și
reprezentanilor acestora în contextul intrării în vigoare a noului
Cod penal și a noului Cod de procedură penală.
Cererile atrag atenia asupra tuturor elementelor
obligatorii pe care trebuie să le conină actele adresate instanelor
judecătorești sau organelor de urmărire penală, precum și
indicarea, acolo unde este cazul, a termenelor în care trebuie
introduse aceste acte, a competenei organelor judiciare precum
și a sanciunilor incidente, în cazul în care nu sunt respectate
aceste elemente obligatorii.
Astfel, scopul acestui ghid este de a facilita accesul
justiiabililor la justiia penală, pentru asigurarea dreptului la un
proces echitabil, în vederea realizării unor drepturi sau interese
legitime pe cale judiciară.
De asemenea, întrucât proiectul a fpst conceput pentru a
satisface şi nevoile practicienilor, un grup de formatori ai Institutului
Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri au elaborat
şi ghiduri practice privind modele de acte procedurale în materie
civilă și în materie penală corespunzătoare noilor Coduri.
Astfel, Ghidul practic Modele de acte de procedură în
materie penală pentru instanţe cuprinde 123 de modele de acte
de procedură în materie penală pentru instanţele judecătoreşti, iar
Ghidul practic - Modele de acte procedurale în materie civilă
pentru instanţe cuprinde 140 de modele de acte procedurale în
materie civilă, ca instrumente de lucru utile practicienilor în
aplicarea dispoziţiilor noului Cod penal, civil şi noilor Coduri de
procedură penală şi civilă.
Ghidurile conin acte de procedură în principalele materii
care au cunoscut modificări importante prin noile Coduri și
reprezintă modele orientative - fără îndoială perfectibile - care
urmează a fi adaptate, îmbunătăţite şi modificate în funcţie de
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diversitatea situaţiilor practice din activitatea instanţelor.
Ghidul practic - Modele de acte procedurale în materie
penală pentru parchete cuprinde 149 de modele de acte
procedurale care reprezintă un punct de plecare pentru practicieni
în înfăptuirea actului de justiţie.
Mulţumind colectivelor de judecători şi procurori care au
participat la elaborare, facem precizarea că Ghidurile practice -
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modelele de acte procedurale pentru magistraţi, precum şi
ghidurile - modelele de cereri de chemare în judecată sunt puse la
dispoziţia practicienilor şi justiţiabililor în mod gratuit, putând fi
consultate şi descărcare on-line de pe site-ul Consiliului Superior
al Magistraturii - www.csm1909.ro, Institutului Naţional al
Magistraturii - www.inm-lex.ro, precum şi de pe portalul fiecărei
instanţe - portal.just.ro

PARTICIPAREA CONSILIULUI SUPERIOR
AL MAGISTRATURII LA ADUNAREA GENERALĂ
ANIVERSARĂ A REŢELEI EUROPENE
A CONSILIILOR JUDICIARE DE LA ROMA,
11-13 IUNIE 2014; DECLARAŢIA DE LA ROMA
Procuror dr. FLAVIAN ALEXANDRU POPA
Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe

În perioada 11 - 13 iunie 2014 a avut loc la Roma, Italia,
Adunarea Generală aniversară a Reţelei Europene a Consiliilor
Judiciare (RECJ), eveniment la care au participat reprezentanţi ai
celor 20 de state membre RECJ şi ai celor 16 observatori.
Printre invitaţi s-a aflat şi Françoise Le Bail, Director
General al Direcţia Generală Justiţie, Comisia Europeană, precum
şi reprezentanţi ai Comisiei Europene pentru Eficienţa Justiţiei
(CEPEJ) şi ai Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni
(CCJE).
Din partea Consiliului Superior al Magistraturii din
România (CSM) au participat preşedintele CSM, judecător Adrian
Bordea, vicepreşedintele CSM, procuror George Muscalu,
judecător Horaţius Dumbravă şi judecător Alexandru Şerban,
membri CSM, precum şi procuror Flavian Popa - şef serviciu
Direcţia Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe. În
delegaţia română a fost invitat să participe judecător Dumitru
Visternicean, preşedinte interimar al Consiliului Superior al
Magistraturii din Republica Moldova.
Reuniunea s-a bucurat de o deosebită importanţă având
în vedere că aceasta a fost prilejuită de aniversarea a 10 ani de
existenţă a RECJ. Prin urmare, acest eveniment a constituit
prilejul de a marca realizările atinse pe parcursul acestei perioade,
dar şi ocazia de a stabili noi ţinte care se regăsesc în cuprinsul
declaraţiei adoptate şi în planul multianual.
Trebui menţionat şi faptul că , în cadrul acestei reuniuni au
fost alese noile organe de conducere ale RECJ, respectiv
preşedintele reţelei şi membrii Comitetului executiv. În acest
context CSM România a fost ales pentru a treia oară consecutiv
pentru un mandat de un an la nivelul conducerii RECJ. Consiliul
Superior al Magistraturii l-a desemnat pe dl judecător Horaţius
Dumbravă drept reprezentant în Comitetul Executiv. Alături de
CSM, membri ai comitetului mai sunt consiliile judiciare din Belgia,
Bulgaria, Franţa, Italia, Polonia şi Spania.
Cu aceeaşi ocazie au fost prezentate concluziile raportului
RECJ privind Independenţa şi responsabilitatea sistemului
judiciar, realizat în cadrul grupului de lucru coordonat de consiliile
judiciare din România,Anglia şi Ţara Galilor şi Olanda.

***
Prima sesiune plenară a debutat cu discursul preşedintelui
RECJ, Paul Gilligan, care a prezentat noua componenţă a
Comitetului executiv care îşi exercită atribuţiile începând cu data
alegerii şi noul preşedinte al RECJ care urmează să preia
mandatul la data de 1 ianuarie 2015. De asemenea, preşedintele
RECJ a propus pentru analiză proiectul Declaraţiei de la Roma.
A urmat vice-preşedintele CSM Italia, Michele Vietti care,
între altele, a subliniat rolul CSM Italia în dezvoltarea RECJ şi
importanţa RECJ în garantarea independenţei judecătorilor.
Trebuie subliniată intervenţia, directorului general DG
Justiţie din cadrul Comisiei Europene, dna Françoise le Bail
referitor la colaborarea dintre Comisia Europeană şi RECJ. În
acest context a fost prezentată evoluţia proiectului Comisiei relativ
la Tabloul de bord al UE privind justiţia şi s-a marcat contribuţia
adusă de RECJ în evoluţia acestui proiect, contribuţie marcată de
activitatea desfăşurată de grupul de lucru privind Independenţa şi
responsabilitatea sistemului judiciar, coordonat, printre alţii şi de
CSM România. Pentru viitor s-a arătat că DG Justiţie şi Comisia
urmăresc implementarea indicatorilor realizaţi şi creşterea
încrederii între sistemele judiciare. În final, dna le Bail a subliniat că
este momentul pentru o mai mare implicare a RECJ şi că în acest
sens Comisia Europeană arată o deschidere pentru cooperare.
În acelaşi cadru au fost prezentate rezultatele proiectelor
derulate de RECJ în perioada 2013-2014.
Astfel, în prima parte Nico Snelders (HRJ/CSJ Belgia) şi
Laima Garnelienė (TT Lituania) au prezentat proiectul Standarde
IV - Repartizarea cauzelor. Scopul proiectului a fost de a face
propuneri de standarde minime pe baza informaţiilor colectate de
la participanţi. În urma activităţii grupului de lucru s-au cristalizat 11
standarde minime şi indicatori privind repartizarea cauzelor în
acord cu dreptul la un proces echitabil prevăzut în Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului, standarde care au în vederea
stabilirea unor criterii de repartizare a cauzelor şi a unei
metodologii obiective.
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De o deosebită atenţie s-a bucurat prezentarea celui mai
important proiect al reţelei în această perioadă - Independenţa şi
responsabilitatea sistemului judiciar, ocazie cu care cei trei
coordonatori Frits Bakker & Frans van Dijk (Rvdr Olanda),
Geoffrey Vos (Consiliul judecătorilor din Anglia şi Ţara Galilor) şi
Horaţius Dumbravă (CSM România) au oferit detalii cu privire la
lucrările şi concluziile din raport. S-a arătat că proiectul a urmărit,
pe de o parte, dezvoltarea şi evaluarea indicatorilor pentru
independenţa şi responsabilitatea sistemelor judiciare din UE şi a
consiliilor judiciare, iar pe de altă parte, prezentarea viziunii RECJ
privind independenţa şi responsabilitatea sistemelor judiciare.
După ce au fost prezentaţi indicatorii şi riscurile privind
independenţa, reprezentantul CSM România, Horaţius
Dumbravă, a dezvoltat modalitatea de implementare a
indicatorilor recomandată pentru toate statele membre printr-un
mecanism specific de evaluare. Prin acest proiect, RECJ a
încercat să meargă dincolo de dezbaterile privind independenţa şi
responsabilitatea la nivel teoretic şi să dezvolte o metodă practică
de analiză a situaţiei de fapt.
În continuare, Irena Piotrowska (KRS Polonia) a prezentat
rezultatele proiectului Ghidul RECJ, ghid care a urmărit să includă
valorile de bază şi principiile RECJ şi care să stabilească informaţii
detaliate privind funcţionarea consiliilor judiciare şi a sistemelor
juridice din UE.
Adunarea generală a reţelei a constituit în acelaşi timp
prilejul de a prezenta raportul de activitate al RECJ. Au fost
marcate rezultatele implementării Planului strategic 2012-2013,
respectiv adoptarea rapoartelor Standarde III, Reforma judiciară continuare, Cristalizarea liniilor directoare RECJ, cele din Planul
strategic2013-2014, respectiv proiectele privind Evaluarea
independenţei şi responsabilităţii sistemului judiciar, Standarde IV
- repartizarea cauzelor, Ghidul RECJ.
În cadrul relaţiilor externe, RECJ a derulat colaborări cu
Uniunea Europeană, Consiliul Europei şi alte reţele europene,
cererile de asistenţă primite etc, inclusiv participarea la A IX-a
conferinţă a autorităţilor judiciare din regiunea Balcanilor
(Bucureşti 11-13 mai 2014).
Participanţii la reuniune au fost invitaţi la un eveniment
festiv - o recepţie oferită de preşedintele Italiei şi preşedinte al
Consiliului Superior al Magistraturii din Italia, Giorgio Napolitano.
După intervenţiile prof. univ. Luigi Berlinguer, primul preşedinte al
RECJ şi fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii din
Italia, a vice-președintelui Consiliului Superior al Magistraturii,
Michele Vietti, și a președintelui Reelei Europene a Consiliilor
Judiciare, Paul Gilligan, președintele Italiei, Giorgio Napolitano, a
inut un discurs.Acesta a evocat momentul festiv de celebrare a 10
ani de la înfiinţarea RECJ şi valoarea simbolică a acestuia în
ajunul semestrului în care Italia urmează să preia preşedinţia
Uniunii Europene. De asemenea a subliniat importanţa RECJ
pentru dezvoltarea încrederii reciproce între sistemele judiciare.
Partea a doua a Adunării generale a avut pe agendă
prezentarea Planului de activitate multianual al RECJ.
Un prim aspect de interes pentru reţea l-a reprezentant
implementarea rapoartelor anterioare. În acest sens, s-au adresat
o serie de recomandări instituţiilor naţionale membre sau
observatoare în sensul traducerii rapoartelor, publicării sau
diseminării lor, aprobare oficială, precum şi alte măsuri.
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În continuare au fost prezentate obiectivele specifice ale
RECJ, respectiv promovarea sistemelor de justiţie independente
şi responsabile în UE şi în Europa extinsă (Sonia Naidenova,
Bulgaria), promovarea unei justiţii rapide şi efective (din punctul de
vedere al independenţei, eficienţei şi calităţii) în beneficiul
cetăţenilor din UE (Ria Mortier, Belgia), precum şi întărirea
încrederii reciproce între judecători şi alte autorităţi judiciare
(Riccardo Fuzio, Ialia).
Având în vedere caracterul aniversar al reuniunii, a treia
parte a întâlnirii de la Roma a repus pe tapet momentele de
început ale Reţelei. Cu această ocazie iniţiatorii RECJ, respectiv
Bert van Delden secretar general RECJ 2004-2008, Edith van den
Broeck preşedinte RECJ 2007-2008, în prezent director al
Institutului de formare judiciară din Belgia şi Susan Denham,
preşedintele instanţei supreme din Irlanda, membru al Comitetului
director 2004-2008 au trecut în revistă momentele importante de
la constituire şi până în prezent.
Dl. Bert van Delden a evocat momentele de început ale
Reţelei marcate de semnarea actului constitutiv de către
reprezentanţii a 12 consilii judiciare din Belgia, Bulgaria,
Danemarca, Franţa, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Olanda, Polonia,
Spania, Ungaria. De asemenea, au fost trecute în revistă adunările
generale ale Reţelei desfăşurate la Roma (2004), Wroclaw (2006),
Bruxelles (2007), Bucureşti (2009) şi Vilnius (2011).
Edith van den Broeck, în cadrul prezentării cu titlul Cum a
reuşit un mic grup să atragă atenţia Comisiei Europene pentru a
înfiinţa RECJ a trecut în revistă momentele de început ale Reţelei
şi nevoia de cooperare pentru obţinerea de rezultate marcabile.
De asemenea, s-au exprimat speranţele pentru activitatea viitoare
a Reţelei.
Susan Denham a evocat momentele premergătoare
înfiinţării RECJ, relaţiile bilaterale dezvoltate cu diverse consilii şi
nevoia la acea dată de dezvoltare a unui forum european privind
justiţia. De asemenea, a fost prezentată iniţiativă din anul 2003 a
consiliilor din Irlanda, Belgia şi Olanda de a organiza o reuniune
comună cu alţi colegi din statele membre UE, care s-a concretizat
într-o conferinţă organizată la Haga.
De asemenea, trei foşti preşedinţi ai Reţelei, Mr Miguel
Carmona (2011-2012), Luigi Berlinguer (2004-2006) şi Lord Chief
Justice John Thomas (2008-2010), au fost invitaţi să ia cuvântul pe
tema rolului actual şi viitor al RECJ.
În ultima parte a reuniunii, au figurat pe agendă adoptarea
recomandărilor proiectelor şi a Declaraţiei de la Roma, a planului
de lucru 2014-2015 si prezentarea Planului RECJ pentru următorii
patru ani.
De asemenea, s-a aprobat ca în perioada 2014-2015,
RECJ să deruleze trei proiecte: a) Independenţă şi responsabilitate
- continuare; b) Standarde V - Dezvoltarea unor standarde minime
şi a indicatorilor relevanţi în materie disciplinară pentru judecători;
c) Seminar regional privind duratele de procedură;
Primul grup de lucru având următoarele obiective:
- aplicarea indicatorilor dezvoltaţi privind independenţa şi
responsabilitatea judecătorilor tuturor membrilor şi observatorilor
RECJ;
- constituirea unui grup de experţi care să analizeze
rezultatele;

- realizarea unui sondaj de opinie printre judecători cu
privire la percepţia asupra independenţei lor;
- Analiza celor mai adecvate metode de implementare a
grupurilor de dialog;
De asemenea, în cadrul primului grup de lucru, s-a stabilit
cu majoritate de voturi constituirea unui subgrup care să aibă în
vedere dezvoltarea unor indicatori pentru procurori.
Al doilea grup de lucru va avea drept obiectiv
dezvoltarea unor standarde minime şi a indicatorilor relevanţi în
materie disciplinară faţă de judecători (abateri disciplinare, titulari
ai acţiunii, organisme competente să o soluţioneze, sancţiuni, căi
de atac).

Pentru agenda 2014-2015 au mai fost trecute în revistă
demersuri pentru dezvoltarea relaţiilor cu noul comisar pentru
justiţiei şi cu Parlamentul european, continuarea colaborării
privind Tabloul de bord al UE, aplicarea pentru fonduri UE,
cooperarea cu REFJ, consolidarea relaţiilor cu Consiliul Europei şi
continuarea colaborării cu institutul Max Planck.
În concluzie arătăm faptul că Adunarea Generală
aniversară a Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare a reprezentat
un moment deosebit de important atât pentru RECJ cât şi pentru
Consiliul Superior al Magistraturii şi a constituit o ocazie pentru
stabilirea principalelor direcţii de acţiune atât pentru perioada
următoare cât şi pe termen lung.

119

RELAII INTERNAIONALE

CEA DE-A IX-A CONFERIN Ă A AUTORITĂ ILOR
JUDICIARE DIN REGIUNEA BALCANILOR,
BUCUREȘTI 11-13 MAI 2014: UN MOMENT
ESENŢIAL PENTRU INTENSIFICAREA
COLABORĂRII DINTRE CONSILIILE JUDICIARE
DIN ACEASTĂ REGIUNE ŞI DIN ZONA
EURO-MEDITERANEANĂ
Dr. FLORIN-RĂZVAN RADU
1
Expert naional detașat la Eurojust, Secretariatul Reelei Judiciare Europene

În perioada 11-13 mai 2014, Consiliul Superior al
Magistraturii a organizat, la București, cea de-a IX-a Conferină a
Autorităilor Judiciare din Regiunea Balcanilor, la care au participat
reprezentani la nivel înalt ai Consiliilor Judiciare şi organismelor
similare din Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Italia,
Republica Moldova, Muntenegru, România, Turcia, Ungaria.
Ediia din acest an a marcat un moment de referinţă în
existena acestui for de dezbatere al organismelor independente
sau autonome de gestionare a sistemelor judiciare din regiune,
prin transformarea acestuia într-o Reea Balcanică și Euromediteraneană a Consiliilor Judiciare.
Totodată, cu acest prilej s-a organizat și o reuniune a
conducătorilor Consiliilor Judiciare din statele participante la
Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), în
contextul președiniei române în exerciiu a SEECP.
Rolul Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu s-a
limitat la organizarea și susinerea financiară a evenimentului, ci a
fost unul major, atât prin implicarea activă a reprezentanilor săi în
definitivarea textului Cartei constitutive a noii reele judiciare, cât și
prin alegerea temelor centrale de dezbatere și prin interveniile
avute de membrii Consiliului și de personalul din aparatul tehnic.
La deschiderea lucrărilor, alături de domnul judecător dr.
Adrian BORDEA, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii
din România, au luat cuvântul doamna judecător dr. Livia Doina
STANCIU, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, domnul
Tiberiu Mihail NIŢU, procuror general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, domnul Robert Marius
CAZANCIUC, ministrul justiţiei, domnul Paul GILLIGAN,
preşedintele Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare, şi doamna
1

Prezentul articol reprezintă opinia autorului și nu angajează Eurojust.
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Carmen BURLACU, secretar de stat în Ministerul Afacerilor
Externe.
În intervenţia sa, preşedintele Consiliului Superior al
Magistraturii, domnul Adrian BORDEA, a arătat, între altele că,
aşa cum se menţionează, de altfel, şi în Opinia nr. 1 a Consiliului
Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE), ”independena
justiiei nu este un privilegiu acordat judecătorilor, ci o garanie a
preeminenei dreptului”. Domnia sa a mai precizat că, în Uniunea
Europeană, independenţa sistemelor judiciare are la bază
principiile Cartei drepturilor fundamentale, privind garantarea
dreptului la apărare, la un proces echitabil desfăşurat in termen
rezonabil, la un recurs efectiv, dar şi combaterea eficientă a
corupţiei. Preşedintele CSM a subliniat că, prin Constituie și legea
sa de organizare și funcionare, CSM dispune de toate pârghiile
(mai puin cea bugetară) pentru garantarea independenei puterii
judecătorești, a autorităii judecătorești în ansamblu, în interesul
unei justiii în slujba cetăeanului, liberă de orice ingerine, fie ele
din afara sau din interiorul sistemului judiciar.
Prima sesiune plenară a conferinei a avut ca temă
centrală „Contribuia Consiliilor Judiciare din Sud-Estul Europei la
garantarea independenei justiiei și consolidarea statului de drept
în regiune.”
În cadrul acestei sesiuni, moderată de doamna Monique
van der GOES, director al Oficiului Reelei Europene a Consiliilor
Judiciare (RECJ), au avut intervenii domnul judecător Frits
BAKKER, președintele Consiliului Judiciar din Olanda, domnul
judecător Geoffrey VOS, membru al Consiliului Judecătorilor din
Anglia și ara Galilor, și domnul judecător Nicolae Horaius
DUMBRAVĂ, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Cei

trei vorbitori au evideniat importana consiliilor judiciare în
promovarea supremaiei legii și în asigurarea unei depline
independene a sistemelor judiciare.
În intervenia sa, domnul DUMBRAVĂ a subliniat, între
altele, că „independenţa consiliilor judiciare, ca şi capacitatea lor
decizională în ce priveşte garantarea independenţei justiţiei sunt
esenţiale”, precum şi importanţa întăririi colaborării dintre consiliile
judiciare, inclusiv prin intermediul unor reţele precum RECJ sau
noi creata reţea a consiliilor judiciare din regiunea Balcanilor şi din
zona euro-mediteraneană.
După cele trei intervenţii key-note, reprezentanii
Consiliilor participante au avut ocazia de a împărtăşi experienţele
naţionale în ceea ce priveşte rolul Consiliilor judiciare în
garantarea şi consolidarea independenţei justiţiei şi, totodată, de a
pune în discuţie problemele şi provocările cu care acestea se
confruntă. Rolul şi funcţiile Consiliului Superior al Magistraturii în
garantarea independenţei justiţiei, precum şi experienţa în
promovare principiilor statului de drept, au fost prezentate de
domnul procuror Gheorghe MUSCALU, vicepreşedinte al
Consiliului Superior al Magistraturii.
Cea de-a doua sesiune plenară a conferinţei a fost
consacrată necesităţii intensificării cooperării dintre consiliile
judiciare din regiune, inclusiv prin crearea unei noi reţele a
Consiliilor judiciare.
În cadrul acestei sesiuni, moderată de domnul judecător
Nicolae Horaţius DUMBRAVĂ, au luat cuvântul doamna procuror
Magdalena LAZAROVA, membru al Consiliului Suprem Judiciar
din Bulgaria, domnul judecător Levente SIMON, membru al
Consiliului Naţional Judiciar din Ungaria, şi Florin-Răzvan RADU,
director în cadrul CSM.
Conferinţa de la Bucureşti a reprezentat finalizarea unui
proces de redefinire a rolului şi modului de funcţionare a acestei
structuri de cooperare, început la cea de-a VII-a ediţie (Istanbul,
2012) şi continuat la cea de-a VIII-a ediţie (Roma, 2013), precum şi
cu ocazia reuniunilor de la Istanbul (noiembrie 2013) şi Budapesta
(martie 2014).
2
Astfel, dintre cele trei opţiuni posibile teoretic , consiliile
participante la Conferinţă au optat pentru varianta transformării
„Conferinţei Autorităţilor Judiciare din Regiunea Balcanilor” într-o
nouă reţea judiciară, fără personalitate juridică, denumită

„Reţeaua Balcanică şi Euro-mediteraneană a Consiliilor
Judiciare”, a cărei organizare şi funcţionare să fie reglementată
printr-o „cartă”. Noua reţea va dispune de un secretariat
permanent, găzduit de unul dintre organismele membre ale reţelei
şi, pe lângă reuniunile periodice, ar urma să deruleze şi proiecte de
interes comun.
Textul Cartei a fost finalizat în cadrul primei zile a
Conferinţei de la Bucureşti şi a fost semnat de reprezentanţii
organismelor participante la finalul Conferinţei.
Această transformare nu reprezintă doar o schimbare de
denumire, ci creează premisele pentru o colaborare mai eficientă
între consiliile judiciare şi organismele similare din regiune,
datorită reglementării modului de organizare printr-un document
asumat de organismele semnatare, precum şi prin existenţa unui
secretariat tehnic al noii reţele.
De asemenea, noua structură, din care deja face parte
Consiliul Superior al Magistraturii din Italia, este, aşa cum o arată
şi denumirea, deschisă spre cooptarea unor noi membri din
regiunea euro-mediteraneană, ţinând seama de obiectivele şi
preocupările comune, precum şi de politica de vecinătate a Uniunii
Europene, în care zona EUROMED ocupă un loc deosebit de
important.
***
Reuniunea conducătorilor Consiliilor Judiciare din statele
participante la SEECP, organizată în marja Conferinţei, a oferit
oportunitatea unui fructuos schimb de idei privind provocările
comune ce stau în faţa consiliilor judiciare din regiune, în contextul
procesului de reformă judiciară, dar şi al restriciilor bugetare.
Din dezbaterile din cadrul reuniunii organizate sub
auspiciile preşedinţiei române în exerciţiu a SEECP, a reieşit nu
doar faptul că problemele întâmpinate sunt similare, ci şi că un
schimb de bune practici privind reforma judiciară şi rolul consiliilor
judiciare este absolut necesar.
Concluzia generală a fost că atât intensificarea întâlnirilor
bilaterale, cât şi o colaborare strânsă la nivel multilateral între
consiliile din regiune reprezintă calea de urmat spre o integrare
deplină a tuturor sistemelor judiciare din statele participante la
SEECP în spaţiul judiciar comun european.

2

1. transformarea Conferinţei într-o organizaţie regională, în baza unui acord multilateral guvernat de dreptul internaţional public; 2. crearea unei asociaţii de drept privat, pe
modelul RECJ; 3. păstrarea unei structuri sui-generis, fără personalitate juridică, dar bazată pe o cartă constitutivă, care să reglementeze modul de organizare şi
funcţionare, inclusiv existenţa unui secretariat, document asumat de consiliile semnatare şi deschis, ulterior, spre semnare şi altor consilii.
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STUDIU DE DREPT COMPARAT PRIVIND
REGLEMENTĂRILE ÎN MATERIA INSOLVENŢEI
PENTRU PERSOANELE FIZICE, LA NIVELUL
STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE
ALINA BĂRBULESCU
Consilier juridici asimilat judecătorilor şi procurorilor
Direcţia afacerie europene, relaţii internaţionale şi programe

SCURTĂ ABORDARE ISTORICĂ A
REGLEMENTĂRILOR ÎN MATERIA INSOLVENŢEI
Procedura insolvenţei este un instrument special de
acoperire a creanţelor creditorilor, în contextul în care debitorul se
află în imposibilitate de a face faţă datoriilor, anterior fiind prin
excelenţă o modalitate specială de executare silită prin care se
urmărea lichidarea activului debitorului şi stingerea pasivului prin
plata creanţelor.
Etimologic, cuvântul faliment reprezenta, în limba latină,
un eşec (fallire = a eşua) sau imposibilitatea de plată a debitorului,
creată în frauda creditorului.
În Orientul antic era permisă descărcarea periodică de
datorii a debitorilor, de natură a încuraja continuarea actelor de
comerţ, în vreme ce legile grecilor şi ale romanilor erau mai puţin
permisive şi nu acordau debitorului infam un asemenea remediu.
Prima procedură colectivă în favoarea creditorilor, prin care
aceştia erau trimişi în posesia bunurilor debitorului s-a instituit în
dreptul roman - missio in possessionem, urmând ca după vânzarea
acestora, venditio bonorum, preţul obţinut să fie distribuit creditorilor.
De notat este evoluţia instituţiei falimentului în evul mediu,
pe două coordonate distincte, care s-au menţinut şi în legislaţiile
moderne, după cum urmează:
conceptul mozaic a fost preluat în sistemul anglosaxon şi îmbină remediile acordate creditorului cu protecţia
garantată debitorului; modelul anglo-american este adesea
denumit Fresh Start şi abordează insolvenţa personală ca pe o
situaţie frecventă care poate viza pe oricine şi presupune o
procedură simplificată de plată a datoriilor;
legile de sorginte latină (sau modelul continentaleuropean, denumit şi Earned Fresh Start) acordă cu prioritate
protecţie creditorului şi au caracter sancţionatoriu pentru debitorul
culpabil; se face însă distincţie între debitorul de bună-credinţă şi
cel de rea-credinţă, astfel că este reglementată posibilitatea
3

descărcării de datorie pentru debitorul de bună-credinţă.
Primul Codul comercial roman care a intrat în vigoare la 1
septembrie 1887 a fost inspirat din Codul comercial italian şi s-a
înscris în tradiţia legilor neo-latine, prin caracterul punitiv al
reglementărilor, procedura falimentului fiind o formă specială de
executare silită.
Principiile care guvernau procedura falimentului erau
caracterul unitar, colectiv şi consensual, rezultate din aplicarea sa
în mod echitabil tuturor creanţelor, reprezentând o apărare
comună a intereselor tuturor creditorilor unui comerciant, care
erau îndestulaţi proporţional cu ponderea fiecărei creanţe în
pasivul patrimonial. Procedura era destul de pragmatică şi
completă, dar avea următoarele inconveniente: caracterul excesiv
punitiv (sancţiuni pecuniare şi interdicţii majore referitoare la
activitatea comercială, dar chiar şi sancţiuni privative de libertate),
debitorul persoană fizică era vizat doar într-un număr redus de
prevederi, lipsa măsurilor preventive care ar fi putut conduce la
stimularea activităţilor comerciale dar şi de creditare cu evitarea
stării de faliment sau de insolvabilitate. Administratorul falimentului
devine, începând cu 1985, judecătorul sindic, aspect de natură a
da procedurii un plus de credibilitate, dar nu şi de eficienţă având în
vedere faptul că administrarea falimentului presupune deopotrivă
abilităţi manageriale, comerciale, economice.
În contextul evoluţiei mediului economico-social şi implicit
a reglementărilor în materia insolvenţei, dar mai ales în contextul
globalizării şi al continuei expansiuni a relaţiilor economice
transfrontaliere, a crescut incidenţa situaţiilor de insolvenţă
transfrontalieră, implicit a posibilităţii de fraudare a creditorilor prin
mutarea activelor în afara graniţelor. Nearmonizarea legislaţiilor
naţionale în materie a determinat inclusiv lipsa unei protecţii
transfrontaliere a activelor debitorului insolvent.
3
Astfel, a fost introdusă Legea Model UNCITRAL ,
adoptată în 1997 şi destinată să îndeplinească rolul de instrument
de lucru pentru statele care urmăresc să îşi modernizeze

Proiectul a fost iniiat de UNCITRAL în strânsa cooperare cu Asociaia Internaionala a Practicienilor în Insolventa (INSOL), de asistenta căreia a beneficiat în toate stadiile
lucrării. De asemenea, Comitetul J (Insolventa) al Uniunii Naionale a Barourilor (IBA) a fost consultat pe parcursul elaborării proiectului.
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reglementările din domeniul insolvenţei, în vederea unei mai bune
abordări a insolvenţei transfrontaliere. Reglementarea avea
caracter de recomandare.
Cazurile de insolvenţă transfrontalieră cărora li se aplică
legea model sunt acelea în care debitorul insolvent are active în
două sau mai multe state sau în care creditorii (sau o parte dintre
creditorii debitorului) sunt rezidenţi într-un alt stat decât acela în
care se desfășoară procedura.

REGLEMENTAREA INSOLVENŢEI
PENTRU PERSOANELE FIZICE
Proiectul legislativ referitor la insolvenţa
privind persoanele fizice, în România
După o serie de amânări, discuţii, observaţii modificări şi
completări pe marginea celor trei propuneri de reglementare a
falimentului personal, proiectul de lege pentru reglementarea
insolvenţei pentru personale fizice a fost adoptat de Senatul
României în martie 2010, Camera Deputaţilor fiind camera
decizională.
Această reglementare preia modelul anglo-saxon, potrivit
căruia debitorii îndatoraţi excesiv vor intra într-o procedură rapidă
care să aibă drept rezultat atât acoperirea datoriilor/recuperarea
creanţelor, cât şi reinserţia în viaţa economico-socială a acestora.
Principalele argumente care justifică o asemenea
reglementare se regăsesc în contextul economic dificil, insolvenţa
pentru persoanele fizice fiind privită în primul rând ca o măsură de
protecţie împotriva executărilor silite a debitorilor, avându-se în
vedere datele concrete dar şi estimările în privinţa cotelor de
şomaj, de sărăcie, precum şi creditările excesive din perioada
anterioară crizei economice şi creşterea costurilor împrumuturilor
4
cauzate de deprecierea leului în raport cu moneda europeană .
Mai mult, lipsa unei asemenea reglementări speciale ar fi
de natură a crea o situaţie discriminatorie faţă de ceilalţi cetăţeni
europeni nerezidenţi în România, dar care au credite în România
şi cărora li se aplică legislaţia din ţara de provenienţă, care, în
majoritatea statelor, reglementează, după cum vom vedea în
continuare, insolvenţa persoanelor fizice.
Procedura insolvenţei persoanelor fizice este
asemănătoare celei prevăzute pentru persoanele juridice. Instana
va declara insolvent debitorul fie la cererea acestuia fie la cererea
creditorului/creditorilor. Efectele imediate ale deschideri procedurii
de insolvenţă sunt suspendarea tuturor urmăririlor individuale
contra debitorului, precum şi a tuturor procedurilor judiciare şi
extrajudiciare de realizare a creanţelor contra debitorului.
De esenţa acestei proceduri este planul pentru acoperirea
creanţelor şi pentru reinserţia socio-economică a debitorului
insolvent de bună-credinţă, care va fi implementat sub
supravegherea administratorului judiciar şi sub controlul periodic
al instanţei de judecată.

Procedura insolvenţei persoanelor fizice presupune trei
etape majore, perioada de observaţie (de 90 de zile), perioada de
reorganizare (care implică planul propus de debitor şi aprobat în
maximum 180 de zile, care poate viza o perioadă de maximum 3
ani) şi etapa falimentului personal, dacă planul nu este viabil, dacă
etapa reorganizării eşuează sau dacă, neacceptând planul,
instanţa dispune direct trecerea la etapa a treia.
Interesantă este dublarea protecţiei debitorului de bunăcredină care, acoperind 75% din datorii va beneficia de
închiderea anticipată a procedurii de insolvenţă şi de ștergerea din
registrele de publicitate şi din evidenţele publice a consecinţelor
juridice ale insolvenţei. De asemenea, pe această linie se înscrie şi
garantarea limitei de subzistenă a debitorului insolvabil pe durata
procedurii, precum şi respectarea dreptului de a rămâne în
locuinţă împreună cu familia, chiar în etapa falimentului personal,
încă 2 ani pentru debitorul de bună-credinţă şi 3 luni pentru
debitorul de rea-credinţă, dacă acesta se află în pericol.

Studiu de drept comparat referitor la insolvenţa
privind persoanele fizice
La nivelul anului 2013, într-un context economic dificil,
spre deosebire de majoritatea statelor europene, legislaţia în
5
vigoare în România nu reglementa încă situaţia insolvenţei
persoanelor fizice, deşi, aşa cum am precizat, iniţiative legislative
în acest sens existau încă din 2009.
Lipsa ori slaba protecţie pentru persoanele fizice - similar
persoanelor juridice - şi garantarea posibilităţii de a intra într-o
procedură de reorganizare, respectiv de faliment personal,
incluzând posibilitatea de a beneficia de susţinere pentru a reuşi
acoperirea datoriilor şi reinserţia socio-economică, inclusiv prin
reducerea datoriilor, este vizibilă în România, dar şi în alte state din
Europa de Sud şi Est, unde reglementările în materia insolvenţei
pentru debitorii persoane fizice, dacă există, sunt incipiente şi,
chiar dacă în unele state s-au înregistrat progrese în ultimii ani,
totuşi nu s-a ajuns la nivelul de protecţie regăsit în Europa de Vest.
Exemplificativ, în cele ce urmează vor fi evidenţiate
particularităţi dar şi aspecte cu caracter de uniformitate în câteva
dintre statele europene, în materia reglementărilor în materia
insolvenţei pentru persoanele fizice.

LETONIA
În Letonia, procedura insolvenţei pentru persoanele fizice
este reglementată încă din 2008, cu titlu de dispoziţii speciale în
cadrul legislaţiei în materia insolvenţei. Dacă la momentul intrării
în vigoare, această procedură nu părea necesară şi nu a fost
foarte accesată, dat fiind şi contextul economic relativ stabil
dinaintea perioadei de crizei, pe măsură ce situaţia economicofinanciară a persoanelor fizice a început să fie afectată de criza
economică generalizată, iar creditarea a devenit un instrument

4

Potrivit unor studii de referinţă, în octombrie 2013, peste 700 000 de români aveau 940 000 de restanţe la bănci şi 21 de instituţii financiar bancare de peste 30 de zile, a
căror valoare totaliza 11,3 miliarde de lei.
5
Potrivit unui studiu al London Economics pentru Financial Services User Group - grup de experi constituit la nivelul Comisiei Europene pe probleme de protecţie a
consumatorilor de servicii financiare - România avea, la nivelul anului trecut, una dintre cele mai restrictive legislaţii în tratarea supra-îndatorării persoanelor fizice.
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iniţial de depăşire a acestor dificultăţi ducând însă la supraîndatorări, la recomandarea Fondului Monetar Internaţional,
legislaţia în materia in insolvenţei debitorilor persoane fizice a fost
simplificată în 2010, scopul fiind garantarea, pentru debitori, a
oportunităţii de a-şi plăti datoriile şi de a-şi continua activitatea
economică pentru a ieşi din starea de insolvabilitate.
Procedura în sine prevede posibilitatea ca persoana fizică
să solicite declanşarea ei cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
- debitorul să fie persoană fizică, plătitor de taxe cel puţin
în ultimele 6 luni, care întâmpină dificultăţi financiare;
- nu există o altă posibilitate de acoperire a datoriilor în
termen, iar acestea depăşesc suma de 7114 euro;
- nu există o altă posibilitate de acoperire a datoriilor
acumulate în termen de 1 an, iar acestea depăşesc suma de 14
228 euro.
Procedura nu se va aplica, însă, ori va fi suspendată, în
următoarele situaţii:
- debitorul a dat informaii false creditorilor, în ultimii 3 ani
înainte de solicitarea declanşării procedurii de insolvenţă;
- debitorul a dispus de cel puţin 30% din credit pentru alte
scopuri decât cele contractate;
- procedura insolvenţei a fost declanşată şi au fost
anulate datoriile din ultimii 10 ani;
- existenţa unei hotărâri, devenite definitive cu cel mult 5
ani înainte de declanşarea procedurii de insolvenţă sau în cursul
procedurii, privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală de
către debitor.
Principiile care guvernează procedura insolvenţei pentru
persoanele fizice sunt următoarele:
garantarea drepturilor credit orilor, o eventuală
restrângere a acestora fiind în doar în vederea atingerii scopului
procedurii de insolvenţă;
egalitatea creditorilor, principiu pe care, de altfel, îl vom
regăsi în toate reglementările europene, acesta fiind dublat de cel
al proporţionalităţii cu creanţa fiecăruia;
prevenirea arbitrariului, semnificând interzicerea
oricăror activităţi care să fie în detrimentul creditorilor;
principiul executării obligaţiilor;
principiul eficienţei procedurilor;
garantarea circuitului economico-financiar rapid,
respectiv al executării silite pentru recuperarea datoriilor;
principiul transparenţei;
principiul bunei-credinţe, atât a debitorilor cât şi a
creditorilor.
Evaluând implementarea reglementărilor în domeniul
insolvenţei pentru debitorii persoane fizice, trebuie menţionat că
aceasta este coordonată şi de experţi ai Băncii Mondiale şi ai
Fondului Monetar Internaţional şi are un caracter progresiv,
urmărind bunele practici şi recomandările internaţionale în
domeniu, inclusiv legea model UNICITRAL, anterior invocată.
Priorităţile au fost, de altfel, aplicarea cu celeritate şi eficienţă a
dispoziţiilor legale, luând în considerare pierderile pe care le
suferă deopotrivă debitorii şi creditorii, dar propunându-şi să
garanteze un echilibru al acestor pierderi. Scopul mediat al
6

procedurii este cel general urmărit de toate reglementările
europene, respectiv reinserţia debitorului insolvabil în mediul
economico-social, în plan general urmărindu-se şi impactul pentru
stabilitatea şi creşterea economică, chiar în contextul previziunilor
privind criza economică.

LITUANIA
În Lituania, legislaţia în materia insolvenţei, mai exact a
falimentului personal, a fost adoptată şi a intrat în vigoare la 1
martie anul trecut, după o serie de dezbateri, avându-se în vedere
contextul crizei economice şi faptul că legislaţia în materie de
insolvenţă era aplicabilă doar persoanelor juridice.
Printre argumentele pentru adoptarea unor dispoziţii
legale în materie, pentru persoanele fizice de menţionat este
nevoia de a echilibra balanţa situaţiei creditorilor şi a debitorilor, în
condiţiile în care debitorii persoane fizice nu erau motivaţi să caute
variante reale de plată a datoriilor, garanţiile introduse vizând,
astfel, reinserţia economică şi prevederea posibilităţilor de scutire
de datorie. De altfel, legislaţia anterioară nu încuraja nici
activitatea comercială, în general, a micilor întreprinzători nici
persoanele fizice, situaţia lor fiind discriminatorie în comparaţie cu
persoanele juridice.
Mai mult, această situaţie descurajantă pentru debitorii
persoane fizice i-a determinat să îşi mute locul de rezidenţă în
state precum Anglia, Germania, Belgia, Suedia, Irlanda, Finlanda,
Spania, Polonia etc. unde regimul insolvenţei acorda garanţii
suficiente debitorilor insolvabil astfel încât să îi stimuleze să
continue activitatea şi, implicit, să devină solvabili şi chiar
profitabili. Acest aspect a afectat economic şi financiar Lituania,
prin necolectarea impozitelor şi taxelor la buget, prin
imposibilitatea recuperării creanţelor de către creditorii rezidenţi,
punându-se problema recunoaşterii imediate a hotărârilor
judecătoreşti în materie de faliment personal ale altor state
6
membre ale Uniunii Europene
Avându-se în vedere toate aceste aspecte, scopul
proceduri nou adoptate privind insolvenţa persoanelor fizice a fost
acela de a acoperi toate aceste deficienţe şi de a garanta
debitorilor insolvenţi de bună-credinţă restabilirea situaţiei lor
financiare, iar creditorilor posibilitatea de a-şi recupera mai facil
creanţele.
Referitor la detaliile privind derularea procedurii
insolvenţei pentru debitorii persoane fizice, de precizat sunt cele
patru etape procesuale, după cum urmează: iniţierea procedurii
falimentului, înregistrarea în instanţă a cererii pentru iniţierea
procedurii falimentului şi deschiderea procedurii, pregătirea
planului pentru acoperirea datoriilor şi aprobarea planului.
Astfel, procedura falimentului personal poate fi iniţiată
numai de către debitorul insolvent însuşi, nu şi de creditorii săi,
atunci când cuantumul datoriilor depăşeşte valoarea a 25 de
salarii minime pe lună (aproximativ 7241 euro), după notificarea
tuturor creditorilor cu o lună înainte, cu menţiunea că o a doua
procedură de faliment personal poate fi iniţiată de acelaşi debitor
la un interval de 10 ani după finalizarea primei proceduri. La
momentul iniţierii procedurii, debitorul va prezenta o serie de
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documente, printre care copie de pe adresa de notificare a
creditorilor, documente privind sursele de venit, lista activelor, a
garanţiilor şi a obligaţiunilor, listele creditorilor şi debitorilor săi,
informaţii privind persoanele aflate în întreţinere dar şi privind
estimarea cheltuielilor lunare. Totodată, debitorul va putea
propune un candidat pentru administrarea falimentului, în caz
contrar acesta va fi stabilit de instanţă.
Procedura deschiderii falimentului în instanţă este o
procedură obişnuită, deschisă şi contradictorială, reglementată în
codul de procedură civilă. Instanţa decide asupra admisibilităţii
cererii, putând solicita documente suplimentare. Hotărârea de
respingere a cererii poate fi atacată cu apel. Situaţiile în care
cererea este respinsă sunt fie nerespectarea termenului de 10 ani
pentru deschiderea unei noi proceduri de faliment, fie existenţa
anumitor cauze care au determinat insolvenţa, precum: reauacredinţă a debitorului; preocupările vicioase, păguboase;
săvârşirea unor infracţiuni contra proprietăţii.
Urmare admiterii iniţierii falimentului personal, vor fi
dispuse măsuri precum: deschiderea de urgenţă a unui depozit de
către administrator, desfăşurarea, de către debitor, a unor activităţi
care să aducă profit, iar dispunere de fondurile debitorului se va
face prin intermediul unui singur cont la o singură instituţie
bancară; de asemenea, vor fi instituite anumite restricţii cu privire
la ipotecarea unor imobile sau la acte de dispoziţie privind activele
debitorului.
Odată cu deschiderea procedurii falimentului personal,
debitorul propune un plan pentru acoperirea creanţelor
creditorului care va include, în mod obligatoriu, potrivit dispoziţiilor
legale: motivele neplăţii datoriilor, identificarea tuturor veniturilor
debitorului, lista activelor sale, cheltuielile lunare necesare ale
debitorului şi ale familiei, măsurile pentru restabilirea solvabilităţii
sale, lista creditorilor etc.
Planul este supus aprobării instanei de judecată, în
termen de 15 zile, fără ca durata de la data deschiderii procedurii
de faliment şi până la aprobarea planului să fie mai mare de 4 luni.
Când planul este aprobat de adunarea creditorilor, decizia
instanţei este definitivă, nu mai poate fi atacată cu apel.
De menţionat este şi existenţa unei proceduri simplificate
în materie de insolvenţă pentru persoanele fizice, potrivit căreia,
proiectul planului de plată a datoriilor debitorului insolvabil este
redactat în conformitate cu dispoziiile legale, înainte de iniţierea
procedurii declarării falimentului personal în instanţă. În termen de
o lună, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 15 zile, instanţa se va
pronunţa asupra deschiderii procedurii, adoptării planului şi
numirii administratorului.
În privinţa principiilor falimentului personal, legislaţia din
Lituania acordă întâietate principiului bunei-credinţe, care
guvernează întreaga procedură a insolvenţei, pornind de la scopul
său, respectiv restabilirea solvabilităţii debitorului şi recuperarea
creanţelor, implicit asigurând reinserţia economico-socială a
debitorului şi regăsindu-se în detaliile procesuale privind planul de
acoperire a datoriilor a cărui implementare nu poate dura mai mult
de 5 ani şi se face în deplinul acord al debitorilor şi creditorilor.
Referitor la evaluarea eficienţei noilor reglementări în
materia insolvenţei persoanelor fizice, aceasta nu poate fi
relevantă la acest moment, având în vedere faptul că legea este

aplicabilă de câteva luni, dar este anticipată schimbarea opticii sau
abordării ideii de faliment, în sensul că aceasta poate fi o situaţie
temporară, reversibilă, debitorul fiind încurajat atât să îşi plătească
datoriile cât şi să îşi restabilească poziţia sa în mediul socialeconomic.

POLONIA
În Polonia, legea privind falimentul şi reorganizarea a fost
completată în 2009 cu dispoziţii privind insolvenţa persoanelor
fizice, contextul istoric şi economic fiind similar celorlalte state
europene. Activitatea economică pe piaţa liberă a stimulat
deopotrivă consumul şi activitatea comercială şi la nivel micro. Pe
fondul creşterii economice iniţiale a crescut nivelul investiţiilor
făcute inclusiv de persoanele fizice, crescând substanţial nivelul
de îndatorare la bănci. Turnura pe care evoluţia economică a avuto însă, a afectat în mod deosebit situaţia debitorilor persoane
fizice.
Referitor la procedura insolvenţei privind persoanele
fizice, trebuie menţionat că nu sunt prevăzute condiţii speciale
pentru iniţierea acesteia. De altfel, debitorul trebuie să se afle întro situaţie financiară dificilă, dar condiţia neîndeplinirii obligaţiilor
nu este atât de importantă. Totodată, nu este prevăzut un termen
limită pentru iniţierea acestei proceduri de către debitor, solicitarea
putând fi introdusă fie la începutul, fie pe toată durata situaţiei sale
de insolvabilitate.
Cererea de insolvenţă este însă în mod considerabil
formalizată. Aceasta va fi înregistrată la instanţă, iar instanţa va
dispune sechestrul asigurator ex officio sau alte măsuri pentru a
asigura solvabilitatea chiar parţială a debitorului. Instanţa va
respinge însă cererea dacă debitorul nu poate face dovada unor
active suficiente pentru acoperirea cheltuielilor procedurale.
Totodată, instanţa va stabili un judecător sindic şi un administrator
pentru supravegherea procedurii, activitatea debitorului putând fi
continuată în contextul procedurii de lichidare.
Dispoziţiile privind procedura insolvenţei persoanelor
juridice se aplică şi în cazul persoanelor fizice. Astfel, odată cu
iniţierea insolvenţei, administrarea patrimoniului nu mai aparine
debitorului ci administratorului, care va inventaria de urgenţă
activul şi pasivul şi va elabora planul de lichidare. În anumite
situaţii judecătorul responsabil în procedura insolvenţei va permite
debitorului insolvent să exercite administrarea bunurilor sub
supravegherea administratorului. Creditorii pot interveni în cadrul
acestei proceduri înaintând cereri către instanţă. După
definitivarea planului, acesta va fi supus confirmării de către
instană, care se va pronuna printr-o hotărâre asupra conţinutului
planului, asupra duratei de implementare (de maximum 5 ani), a
divizării/etapizării implementării sale şi asupra obligaţiilor
debitorului. De notat este faptul că acest plan nu are caracter
obligatoriu, acesta fiind doar una dintre modalităţile de acoperire a
creanţelor şi este instituit la solicitarea debitorului.
Principiile care guvernează procedura insolvenţei privind
persoanele fizice garantează deopotrivă drepturile creditorilor şi
ale debitorilor; astfel, putem menţiona principiul protecţiei
drepturilor civile în faţa unei instanţe independente, prioritizarea
voinţei colective a creditorilor, principiul celerităţii, al dreptului de a
contesta deciziile instanţei de fond, principiul transparenţei etc.
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Evaluând impactul reglementărilor privind insolvenţa
persoanelor fizice, experienţele înregistrate de la intrarea lor în
vigoare în cursul anului 2009 nu sunt foarte relevante. Au fost
derulate doar câteva zeci de proceduri la nivelul întregii ţări, iar
principalele deficienţe sunt legate de costurile procedurale
excesive care dau un caracter restrictiv procedurii.
Pentru a da eficienţă obiectivului acestor reglementări,
respectiv „reabilitării” social economice a debitorilor insolvenţi
care, fiind de bună-credinţă, urmăresc plata datoriilor, este
necesară modificarea dispoziţiilor în vigoare.

SLOVENIA
Procedura insolvenţei este reglementată în legislaţia
slovenă prin actul normativ intrat în vigoare în 2007, dar care a
suferit 3 proceduri de amendare, ultima în 2010, cea de-a patra
modificare fiind în curs de dezbatere.
Iniţial, procedura falimentului de la nivelul anilor 1993 1997 prelua dispoziţiile din legislaţia germană - din 1898 şi
austriacă - din 1914, scopul său fiind lichidarea proprietăilor
debitorului insolvabil pentru acoperirea creanţelor creditorului.
Abia în 1999 s-a pus problema reorganizării în ideea încurajării
debitorului să-şi continue activitatea economică. Actul normativ
astfel modificat a fost armonizat dispoziţiilor Parlamentului
European în materie şi legii model UNICITRAL.
Principiile care guvernează procedura insolvenţei sunt:
- universalitatea, respectiv urmărirea tuturor bunurilor
debitorilor, chiar şi dincolo de graniţe, precum şi a bunurilor aflate
în Slovenia, dar aparinând unor debitori străini, în proceduri de
insolvenţă cu element de extraneitate;
- egalitatea de tratament privind creditorii, prevăzută
expres deopotrivă ca principiu şi ca obiectiv;
- maximizarea valorii activului debitorului;
- celeritatea procedurilor.
Procedural, cererea pentru iniţierea insolvenţei este
obligatorie pentru ca instanţa să se pronune şi să dispună
deschiderea procedurii, iar condiţiile generale necesare pentru a
putea fi deschisă o asemenea procedură sunt legate de lipsa
lichidităţilor, respectiv de insolvabilitatea debitorului şi vizează
imposibilitatea debitorului de aşi asigura cheltuielile minime de
subzistenă pe o perioadă mai mare de timp şi imposibilitatea
permanentă a debitorului de a plăti datoriile scadente.
Rolul judecătorului este esenţial în prima fază a
procedurii, activitatea sa bazându-se în mare parte pe rapoartele
puse la dispoziţie de experţi. Analiza în instanţă va avea în vedere
identificarea validităţii motivelor care să justifice starea de
insolvenţă a debitorului şi a existenţei posibilităţilor de acoperire a
cheltuielilor procedurale. Obligaţia de supraveghere a procedurii
insolvenţei este încredinţată unui administrator, judecătorul având
în continuare obligaţia de a supraveghea legalitatea procedurilor.
De asemenea, pentru eficientizarea procedurilor,
transparenţa şi accesibilitatea sunt esenţiale, astfel că informaţii
privind situaţia procedurilor de insolvenţă în curs pot fi accesate pe
web site-ul dedicat insolvenţei pentru persoanele fizice.
Restabilirea situaţiei debitorului se bazează şi se
realizează cu respectarea unui plan de reorganizare, propus de
acesta sau de reprezentantul său, care trebuie acceptat de
adunarea creditorilor printr-o decizie obligatorie.
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Aceste aspecte procedurale sunt aplicabile atât
procedurii insolvenţei persoanelor juridice cât şi persoanelor
fizice, iar în ceea ce priveşte obiectivele insolvenţei pentru
persoanele fizice, acestea ar viza plata datoriilor (dar nu prin
planul de reorganizare) şi descărcarea de datorie, la sfârşitul
procedurii, în cadrul unei perioade de probaţiune de 2 până la 5
ani, cu precizarea că o nouă descărcare de datorie ar putea
interveni numai după trecerea unei perioade de 10 ani.
Evaluând impactul legislaţiei slovene în materia
insolvenţei, trebuie observat că testul real al performanţei sale
este dat în contextul crizei economice şi financiare. Tocmai de
aceea, reglementarea naţională a fost amendată în câteva
rânduri, principalele modificări vizând: o mai bună monitorizare a
activităii debitorilor, dar şi cu privire la situaţia acestora în raport
de eventuale sancţiuni pecuniare sau măsuri disciplinare care le
sunt aplicate; clarificarea efectului de neafectare a oricăror
acorduri de compensare ale debitorului insolvent; posibilitatea
creditorilor de a prelua şi de a continua activitatea comercială a
debitorului chiar dacă acestuia nu i-ar profita; posibilitatea
debitorului de a continua ca singur proprietar/acţionar etc.
activitatea comercială, cu acordul instanţei etc.
De asemenea, se află în curs de dezbatere noi
amendamente care urmăresc garantarea unei mai bune discipline
şi culturi financiare în Slovenia, spre exemplu, prin raportări
periodice cu privire la gradul de îndatorare, atât ale societăţilor cu
activitate în domeniul privat, cât şi ale instituţiilor din sectorul
public, către o agenţie guvernamentală, astfel încât să se creeze
un mediu transparent, dar care trebuie să fie totodată sigur, pentru
a nu lăsa loc abuzurilor.

IRLANDA
Înainte de 2013, procedura insolvenţei, în Irlanda, era un
mecanism pur formal, disponibil doar pentru stabilirea datoriilor şi
pentru obţinerea protecţiei faţă de creditori. Prin actul normativ
intrat în vigoare în 2013, însă, se urmăreşte continuarea reformei
începute în 1988, în domeniu şi se introduc trei mecanisme noi
pentru acoperirea datoriilor, coordonate de Serviciul irlandez
pentru insolvenţă. Sistemul insolvenţei pentru persoanele fizice
introdus prin acest act normativ face parte din strategia
guvernamentală pentru stabilitate şi creştere economică.
Una dintre cele mai importante modificări aduse prin noul
act normativ este descărcarea de datorie automat, după 3 ani, cu
respectarea anumitor condiţii, şi nu după 12 ani, aşa cum se
reglementa anterior. Alte modificări esenţiale vizează: scurtarea
perioadei procedurii de insolvenţă la 3 ani, cu posibilitatea de
prelungire până la 8 ani, în anumite condiţii; ridicarea plafonului de
datorie la 20000 euro; cheltuielile procedurale sunt lăsate la
aprecierea instanţei; abrogarea prevederilor privind
supravegherea de către instanţă a derulării planului de insolvenţă;
extinderea perioadei pentru anularea adjudecărilor frauduloase
sau a tranzacţiilor subevaluate.
În ceea ce priveşte cele trei mecanisme nou reglementate,
acestea sunt următoarele:
- avizul scris de reducere a datoriilor (de regulă
negarantate, de până la 20000 euro) (debt relief notice DRN)
- acordul de soluţionare a datoriilor, vizând datorii,
nelimitat, de peste 5 ani (debt settlement agreement DSA)

- acordul personal de insolvenţă pentru datorii garantate
în valoare de până la 3 milioane de euro sau pentru datorii
negarantate, fără o limitare, de regulă de peste 6 ani (personal
insolvency arrangement PIA).
Utilizarea acestor mecanisme se poate face în mod
separat, fiecare putând fi accesat o singură dată. De asemenea,
debitorul va continua să facă plăţile către creditori, suspendarea
plăţilor putând face ca accesarea vreunuia dintre sisteme să
devină imposibilă.
Procedura este guvernată de principiul bunei-credinţe şi
presupune declararea cu sinceritate şi transparenă a datoriilor şi
a altor informaţii cu caracter financiar necesare.
Odată accesate aceste sisteme, datele personale sunt
înscrise într-un registru, disponibil pentru public.
Competenţa materială a instanţei care va derula
procedura insolvenţei este determinată de valoare creanţei; astfel
există o primă instanţă (circuit court) care va soluţiona în fond
cauzele în materie de insolvenţă cu valori mai mici de 2 500 000 de
euro şi o instanţă superioară, corespunzătoare curţii de apel (high
7
court ) care soluţionează în fond cauzele de insolvenţă cu valori
mai mari de 2 500 000 de euro.
Primul sistem descris, DRN, este de competenţa
exclusivă a primei instanţe din structura jurisdicională
menţionată, care se va pronunţa şi în apel asupra legalităţii
autorizării administrative a procedurii de insolvenţă de către
practicienii în insolvenţă personală. Acest sistem este aplicabil
persoanelor insolvabile care nu dispun de active şi nu are avea
posibilitatea să-şi plătească datoriile în decurs de 3 ani. Datoria nu
trebuie să fie mai mare de 20 000 euro, iar perioada de
supraveghere este de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire. În acest
interval, creditorii nu îl vor putea urmări pe debitor, dar dacă
veniturile acestuia se stabilizează debitorul va plăti o parte din
datorii. La finalul acestei perioade, va interveni descărcarea de
datorie, chiar dacă aceasta nu a fost acoperită nici măcar parţial.
Iniţierea procedurii în cadrul acestui mecanism presupune
admiterea în principiu a solicitării de către Serviciul de insolvenţă şi
confirmarea în instanţă, în şedinţă publică, cu respectarea
anumitor condiţii pentru îndeplinirea cărora instana poate să
solicite mai multe probe, informaţii. Instanţa poate dispune şi alte
măsuri precum, respingerea sau revocarea parţială a autorizaţiei
date de Serviciul de insolvenţă, modificarea dispoziţiilor acordului
sau încetarea sa etc.
Cel de-al doilea mecanism, DSA, vizează datorii
negarantate faţă de unul sau mai mulţi creditori, pentru o perioadă
de peste 5 ani, cu posibilitatea de extindere la 6 ani. Una dintre
condiţiile pentru accesibilitatea la acest sistem este valoarea
veniturilor/activelor deţinute, astfel încât debitorul să poate plăti o
parte din datorii proporţional cu reducerea/descărcarea primită,
sprijinul primit din partea creditorilor fiind de cel puţin 65% din
totalul datoriilor. Procesarea solicitării se face de către instituţia
denumită Practicienii în insolvenţă personală, entitate autorizată
de Serviciul de insolvenţă. Descărcarea de datorie are loc la finalul
perioadei agreate în acord. Debitorului i se poate elibera, la cerere,
de către instană, un certificat de garanţie (protecţie) faţă de alte
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proceduri, inclusiv faliment pe care le-ar putea iniţia creditorii,
aceştia fiind ţinuţi de prevederile certificatului, mai puţin în cazul
datoriilor garantate (ipotecă, spre exemplu), buna-credinţă fiind o
condiţie esenţială. Perioada de garanţie este de 70 de zile, cu
posibilitatea extinderii cu 40 de zile. Certificatul poate fi contestat
în instanţă. La încheierea acestei proceduri debitorul va fi ţinut
pentru întreaga sumă datorată acumulată, dacă acordul nu
prevede altfel sau dacă instanţa nu dispune altfel.
Procedura în cadrul celui de-al treilea mecanism, PIA, are
în vedere datorii negarantate în valoare de cel mult 3 milioane de
euro (limita poate fi depăşită, cu acordul părţilor), respectiv orice
datorii garantate, indiferent de valoare. Perioada de valabilitate a
acestui acord este de 6 ani, cu posibilitate de extindere la 7 ani.
Acest mecanism se aseamănă cu cel anterior sub aspectul
modalităţii de accesare, al condiţiilor de autorizare şi al procentului
privind descărcarea de datorie, fiind instituită în plus condiţia
acordului a 50 % dintre creditorii asiguraţi şi a 50% dintre cei
neasiguraţi. La finalul perioadei, debitorul va fi descărcat de
datoria garantată acoperită şi parţial de datoria negarantată,
conform acordului. Dispoziţiile privind certificatul de garanţie şi
privind perioada de graţie sunt similare celor din mecanismul
anterior descris.
Aşa cum a fost descrisă, procedura insolvenţei în sistemul
judiciar din Irlanda permite ajungerea la un acord între debitorul
insolvabil şi creditori, care va fi certificat de instanţă, având ca
efect restabilirea solvabilităţii debitorului, în concret acesta fiind
considerat solvabil pe parcursul perioadei de graţie (de la 5 la 7
ani), procedura simplificată vizându-i pe debitorii care datorează
sume care nu sunt considerate excesive şi care nu beneficiază de
active sau venituri pentru acoperirea lor.
O evaluare a reglementărilor intrate în vigoare în
septembrie 2013 nu ar fi relevantă la acest moment. Scopul acestor
proceduri este acela de a încuraja debitorii şi de a proteja
deopotrivă drepturile debitorilor şi ale creditorilor, dar au fost deja
exprimate opinii potrivit cărora categoriile vulnerabile de debitori nu
vor accesa aceste sisteme. O altă posibilă deficienţă ar fi
supraîncărcarea serviciului de insolvenţă/a serviciului practicienilor
în insolvenţă personală, care înregistrează deja 100 de asemenea
solicitări. Pentru a preîntâmpina situaţii dificile, Serviciul de
insolvenţă are în vedere încheierea de protocoale cu creditorii şi
practicienii în insolvenţă, potrivit modelului celor încheiate în Marea
Britanie, pentru a evita noi amendamente legislative.

OLANDA
Potrivit legislaţiei din Olanda, persoanele fizice au acces
la două posibile proceduri în materie de insolvenă.
Procedura falimentului are ca obiectiv lichidarea activului
debitorului pentru acoperirea creanţelor creditorilor, proporţional
rangului acestora şi cu respectarea principiului egalităţii de
tratament a creditorilor.
Începând din 1998 a fost introdus planul de acoperire a
datoriilor, care este disponibil şi pentru persoanele fizice şi
presupune, în general, o perioadă de aproximativ 3 ani, scopul său
principal fiind acela de a permite descărcarea de datorie a

Instanţa supremă este denumită Curtea Supremă (supreme court)
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debitorului insolvabil şi posibilitatea garantării „unui nou început”
(fresh start). Debitorul va avea dreptul la o sumă fixă lunară din
care să îşi acopere cheltuielile existenţiale, dar tot ceea ce se
obţine dincolo de aceste sume va fi pus la dispoziţia creditorilor
într-un cont bancar, la finalul perioadei de insolvenţă acestea fiind
împărţite proporţional creditorilor.
Administratorul insolvenţei va monitoriza respectarea
obligaţiilor de către debitor şi va raporta la fiecare 6 luni, către
instanţa de judecată, situaţia constatată. În situaţia nerespectării
obligaţiilor de către debitor, administratorul va cere instanţei să
dispună încetarea planului de insolvenţă. Creditorul poate cere şi el
instanţei încetarea procedurii insolvenţei în cazul în care debitorul
angajează noi datorii, situaţie în care se va putea declanşa
falimentul personal al debitorului.
La finalul perioadei de 3 ani, instanţa va evalua măsura în
care debitorul şi-a respectat obligaţiile, şi-a restabilit situaţia
financiară şi va decide măsura în care acesta va fi descărcat/iertat
de datorie.
Procedura insolvenţei este deschisă la cererea debitorului
(voluntară) sau a creditorilor (involuntară), în vreme ce planul de
acoperire a datoriilor poate fi introdus exclusiv de către debitorul
persoană fizică, iar deschiderea procedurii este atribuţia instanţei
de judecată care stabileşte administratorul insolvenţei şi
supraveghează activitatea administratorului (lichidatorului),
acesta fiind îndrituit să administreze şi să dispună de activul
debitorului (aceste drepturi ale debitorului sunt suspendate pe
durata procedurii insolvenei).
Evaluând eficienţa acestor reglementări, notabilă este
utilitatea lor deosebită în perioada de criză, când numărul
debitorilor insolvabili a crescut, iar situaţia lor economicofinanciară incertă este încurajată prin posibilitatea accesării
procedurii insolvenţei, stabilitatea creditorilor fiind şi ea stimulată
prin aceste garanţii ale recuperării creanţelor.

PORTUGALIA
Legislaţia portugheză în materia insolvenţei este
aplicabilă atât persoanelor juridice cât şi persoanelor fizice, iar
începând din 2004 au intrat în vigoare dispoziţii noi privind
insolvenţa persoanelor fizice şi a micilor întreprinzători, având în
vedere particularităţile poziţiei economice a acestor categorii, mai
ales în contextul crizei economice, de subliniat fiind însă şi
creditarea excesivă cu mult înainte de instaurarea perioadei de
criză, care a dus la creşterea gradului de sărăcie şi la numeroase
situaţii de faliment personal.
Sub aspect procesual, deschiderea procedurii de
insolvenţă se poate realiza fie prin prezentarea situaţiei de
insolvabilitate a debitorului, fie prin declararea insolvenţei, solicitată
de creditor. Cu acest prilej vor fi depuse liste privind situaţia
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datoriilor, o listă a creditorilor, lista cheltuielilor existenţiale,
justificarea situaţiei insolvabilităţii etc. Dacă se urmăreşte obţinerea
unei scutiri de datorie, debitorul va face această solicitare încă de la
momentul începerii procedurii.
Atunci când creditorul este cel care cere declanşarea
procedurii insolvenţei, sarcina probei îi revine creditorului.
Procedura va fi mai rapidă în prima situaţie, cea a
prezentării insolvenţei (declanşarea procedurii se face de regulă
în cel mult 3 zile), în cea de-a doua situaţie, însă, procedura este
contradictorială, creditorul adresează solicitarea, iar debitorul îi
poate opune documente justificative pentru situaţia insolvabilităţii
sale. Din momentul în care insolvenţa este considerată deschisă,
respectiv la momentul în care instanţa se pronunţă în acest sens,
procedura se va derula similar, indiferent de modalitatea în care a
fost iniţiată.
Legislaţia prevede două categorii de dispoziii specifice,
respectiv, procedura scutirii de datorie (fresh start) care prevede o
perioadă de probaţiune/graţie de 5 ani care începe din momentul
în care principalele formalităţi procesuale ale derulării insolvenei
încetează (inclusiv lichidarea activelor pentru plata datoriei către
creditori), efectul său fiind exonerarea debitorului şi procedura
planului de acoperire a datoriei care presupune realizarea unui
acord între debitorul insolvent (persoană fizică sau mic
întreprinzător) şi creditorul/creditorii săi, care poate să cuprindă
scutiri de datorie, extinderea perioadei de plată, condiţii de evitare
a lichidării activului pentru acoperirea datoriei etc.
Printre principiile generale ale regimului juridic de
garantare a drepturilor debitorilor şi creditorilor, în Portugalia,
trebuie menţionată egalitatea în drepturi a creditorilor, dublată de
prevalarea voinţei creditorului, în anumite situaţii, în cadrul
procedurii insolvenţei. Scutirea de restul de datorie are caracter de
excepţie, având în vedere faptul că este protejat dreptul debitorului
insolvent, dincolo de voinţa creditorului.
Filosofia Codului portughez al insolvenţei nu a corespuns
realităţilor crizei economice, mai ales prin raportare la situaţia
persoanelor juridice. În privinţa persoanelor fizice şi a micilor
întreprinzători, s-a observat o accesare frecventă a procedurilor în
materia insolvenţei, mai ales privind scutirea de datorie, acestea
reprezentând jumătate din totalul procedurilor de insolvenă
deschise în 2011.
Practica a demonstrat că procedura insolvenei pentru
persoanele fizice a fost una adecvată chiar şi situaţiei de criză
economică generalizată, în ciuda criticilor cu privire la durata prea
lungă a perioadei de probaţiune, de 5 ani, a procedurii fresh start.
Numărul procedurilor de insolvenţă a crescut însă foarte
mult şi a depăşit estimările, generând întârzieri în derularea
procedurilor judiciare, aspect care a impus discuţii pentru
acoperirea oricăror deficienţe legislative sau procedurale în viitor.
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Prezentul studiu, având ca obiect modalităţile de
promovare a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie şi de
numire a acestora în funcţii de conducere, a fost realizat în urma
analizei legislaţiei privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi de
organizare judiciară din mai multe state europene, precum şi a
altor materiale informative existente pe paginile de internet ale
instituţiilor europene şi naţionale cu atribuţii în domeniul justiţiei.
În urma evaluării s-a constatat că sistemele judiciare
europene continentale au caracteristici destul de similare, însă
sunt în acelaşi timp, semnificativ diferite de cele ale Regatului Unit
şi Irlandei.
D iferite sunt şi reglementările privind statutul
judecătorilor şi procurorilor din ţările europene continentale.
Aceştia sunt recrutaţi exclusiv sau preponderent din rândul
tinerilor absolvenţi de drept fără a avea o experienţă profesională
anterioară, prin intermediul unor examene scrise şi/sau orale în
scopul evaluării cunoştinţelor generale din diferite ramuri de drept.
Acest model de selecţie se bazează pe presupunerea că
judecătorii şi procurorii, astfel recrutaţi îşi vor dezvolta competenţele
profesionale şi vor fi instruiţi în cadrul sistemului judiciar, sistem în
interiorul căruia este preconizat să rămână pentru tot restul carierei
lor, urcând treptele carierei pe baza unor evaluări succesive care, în
diverse moduri, iau în considerare vechimea în muncă şi meritele
profesionale. În plus, judecătorii şi procurorii nu sunt recrutaţi pentru
a ocupa cu caracter permanent funcţii judiciare specifice, ci mai
degrabă pentru a ocupa posturile vacante existente la primul nivel
de jurisdicţie şi, ulterior, când promovează, să ocupe posturile
vacante existente în poziţiile superioare . Deşi sistemele judiciare
din Europa continentală împărtăşesc acelaşi model organizatoric,
ele folosesc metode diferite de recrutare, formare iniţială şi
continuă, evaluare profesională, şi răspundere disciplinară.

În următoarele secţiuni ale prezentului studiu, analiza se
limitează la sistemele din Franţa, Italia, Germania, Spania şi Olanda.

I. FRANŢA
1.Caracteristici generale ale sistemul judiciar francez
Sistemul judiciar francez este independent faţă de puterea
executivă şi cea legislativă. Există mai multe categorii de instanţe,
acestea fiind împărţite în jurisdicţii de drept comun în fruntea
cărora se afla Curtea de Casaţie şi jurisdicţiile administrative ce
au în frunte Consiliul de Stat. Cele două sisteme sunt complet
separate, neexistând între ele nici un raport de subordonare sau
vreo formă de control reciproc. Acesta este şi motivul pentru care
conflictele de competenţă dintre instanţele administrative şi cele
de drept comun se soluţionează de „Tribunalul de conflicte”
(Tribunal de conflits) - un tribunal special, alcătuit din judecători din
ambele jurisdicţii.
Judecătorii (magistrats du siège) şi procurorii (magistrats
du parquet) împărtăşesc acelaşi statut profesional. Aceştia
urmează împreună cursuri de formare la Şcoala Naţională de
Magistratură (École Nationale de la Magistrature) şi sunt
organizaţi în ierarhii similare. Transferurile între cele două ramuri
ale corpului este posibil şi are loc frecvent.
Există câteva diferenţe notabile între cele două ramuri.
Procurorii nu se bucură de o protecţie constituţională împotriva
îndepărtării din funcţie precum judecătorii. Aceştia răspund şi pot fi
demişi de către Ministrul Justiţiei. De asemenea, spre deosebire
de judecători, procurorii se află sub conducerea şi controlul
ierarhic al superiorilor lor.
Există trei niveluri de jurisdicţie, atât în materie civilă, cât
şi în materie penală:
1.În materie civilă, la bază se află tribunalul de mare
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instanţă (Tribunal de Grande Instance) şi tribunal de
instanţă (Tribunal d'Instance), În materie penală, primul
grad de jurisdicţie se află la nivelul tribunalelor
corecţionale (tribunal correctionnel) şi tribunalelor de
poliţie (tribunal de police).
2.Cel de-al doilea grad de jurisdicţie este format din curţile
de apel. Există 35 de curţi de apel.
3.Curtea de casaţie este instanţa supremă şi judecă
recursurile întemeiate pe motive de casaţie (pourvoi en
cassation).
Administrarea instanţelor este caracterizată prin
împărţirea prerogativelor:
• Fiecare instanţă are doi conducători: Preşedintele
pentru judecători, şi procurorul Republicii sau
Procurorul general pentru procurori. Aceştia împart
administrarea generală a instanţei.
• Personalul administrativ intră sub supravegherea
grefierului (grefier şef).
În ceea ce priveşte sistemul Parchetelor, cu excepţia
Parchetului General de pe lângă Curtea de Casaţie, care are un
loc aparte, Ministerul Public reprezintă în Franţa o piramidă
ierarhizată „sub autoritatea ministrului justiţiei”.
În Franţa, structura de urmărire penală, denumită
„Ministère Public”, este un corp organizat pe criterii ierarhice.
Fiecare membru al unui parchet se află sub autoritatea
superiorului său. Parchetul ce deţine competenţă în primă
instanţă se află sub autoritatea Parchetului General, acesta la
rândul său fiind sub autoritatea Ministrului Justiţiei.
Principiul subordonării ierarhice cunoaşte o serie de
excepţii. Astfel, potrivit articolului 36 din Codul de Procedură
Penală, Ministrul Justiţiei poate solicita parchetului general
punerea în mişcare a acţiunii penale fără însă a putea să solicite
stoparea anchetei.
Membrii săi, denumiţi Procurori ai Republicii şi Adjuncţi ai
Procurorului, sunt membri ai sistemului judiciar şi sunt recrutaţi,
asemănător judecătorilor (juges du siège), dar nu se bucură de
acelaşi statut precum aceştia. Procurorii sunt numiţi la propunerea
Procurorului General, după consultarea structurii relevante a
CSM, cu excepţia avocaţilor generali, care sunt numiţi de către
Consiliul de Miniştri.
Pe lângă fiecare instanţă, există un parchet format din
unul sau mai mulţi magistraţi care îi sunt subordonaţi din punct de
vedere ierarhic procurorului Republicii din respectivul parchet.
Acesta organizează parchetul prin repartizarea sarcinilor şi
serviciilor între procurorii adjuncţi, vice-procurori şi ceilalţi
procurori (les substituts). Procurorul Republicii acţionează la
rândul său sub controlul şi coordonarea Procurorului General.
Ministerul Public, constând din unităţi reprezentative ale
serviciului de urmărire penală (parchete), este împărţit pe trei
niveluri corespunzător gradului instanţelor:
1.Parchetul General de pe lângă Curtea de Casaţie;
Acesta include:
a) Un Procuror General;
b) Un primAvocat general;
c) Avocaţi generali;
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2.Parchetul General de pe lângă Curtea deApel;
a) Un Procuror General;
b) Avocaţi generali;
c) Substitut general (Les Substituts généraux
sont des magistrat affectés au Parquet d'une
Cour d'appel)
3.Parchetul de pe lângă Tribunalul Corecţional:
a) Procuror al Republicii;
b) Procuror adjunct şi/sau vice procuror;
c) Substitut al procurorului republicii;
În Franţa, admiterea în magistratură se face fie direct în
funcţie, fie prin intermediul Şcolii Naţionale de Magistratură (École
Nationale de la Magistrature).
Candidaţii admişi la Şcoala Naţională de Magistratură
sunt numiţi de Ministrul Justiţiei ca auditori de justiţie. Admiterea în
Şcoala Naţională de Magistratură se face în două modalităţi:
- Prin concurs - există trei tipuri de concursuri, acestea
fiind destinate după caz absolvenţilor de studii
superioare de o durată de cel puţin patru ani,
funcţionarilor publici, militarilor sau altor funcţionari care
au o vechime de cel puţin 4 ani, respectiv persoanelor
care au o vechime de cel puţin 8 ani într-o activitate
profesională, mandat al unui membru ales al unei
colectivităţi teritoriale sau funcţii jurisdicţionale.
- Pe baza unui titlu (sur titres) - persoanele care deţin un
titlu de master în drept şi au o experienţă de 4 ani în
domeniu juridic, economic sau social, doctorii în drept
care deţin şi o diplomă de învăţământ superior într-un alt
domeniu, precum şi persoanele care au îndeplinit funcţii
în învăţământ sau cercetare într-o instituţie publică de
învăţământ superior într-o disciplină juridică pentru o
perioadă ce cel puţin 3 ani după obţinerea diplomei de
master.
De asemenea, pot fi admişi în magistratură, prin concurs, la
primul sau al doilea nivel al ierarhiei judiciare, candidaţii trebuie să
aibă vârsta de cel puţin 35 de ani şi o experienţă de cel puţin 10 ani
într-o funcţie juridică, administrativă, economică sau socială,
respectiv cel puţin 50 de ani o experienţă de cel puţin 15 ani într-o
funcţie juridică, administrativă, economică sau socială. Candidaţii
admişi urmează un curs de pregătire în cadrul sistemului. În plus,
există posibilitatea de admitere în magistratură, fără concurs, în
condiţiile prevăzute de lege, pentru persoanele care au studii juridice
ori sunt grefieri şi îndeplinesc anumite condiţii de vârstă şi vechime.

2. Promovarea judecătorilor şi procurorilor
în funcţii de execuţie şi de conducere
2.1. Promovarea în funcţii de execuţie
Sediul materiei privind promovarea judecătorilor şi
procurorilor în funcţii de execuţie se găseşte în capitolul IV
„Despre Comisia de promovare”, al Ordonanţei nr. 58-1270 din 22
decembrie 1958, echivalând cu lege organică, privind statutul
magistraturii.
Articolul 34 din acest act normativ instituie o comisie de
promovare, însărcinată cu elaborarea şi emiterea unui tablou de
promovare şi a listelor de aptitudini, comună pentru judecători şi
procurori. Tabloul de promovare este comunicat fiecăreia dintre
secţiile (formaţiunile) Consiliului Superior al Magistraturii, înainte
de a fi semnat de Preşedintele Republicii. Comisia de promovare
poate cere autorităţii competente pentru evaluarea profesională a
magistratului care candidează la înscrierea pe o listă de aptitudini
sau pe tabloul de promovare precizări privind conţinutul dosarului
candidatului în cauză.Aceste precizări şi observaţiile magistratului
vizat se includ în dosar. De asemenea, comisia poate face propriile
observaţii, pe care le transmite autorităţii competente pentru
evaluare.
Comisia de promovare este formată, în afară de decanul
preşedinţilor de secţii de la Curtea de Casaţie, care este
preşedinte al Comisiei, şi cel mai vechi dintre avocaţii generali ai
Curţii de Casaţie, care este vicepreşedinte, din: inspectorul
general al serviciilor judiciare sau, în lipsa acestuia, inspectorul
adjunct şi directorul serviciilor judiciare sau, în lipsa acestuia,
reprezentantul acestuia cu rangul cel puţin egal cu cel de director
adjunct şi având calitatea de magistrat; doi magistraţi din afara
ierarhiei de la Curtea de Casaţie, dintre care un judecător şi un
procuror, aleşi de adunarea generală a magistraţilor din afara
ierarhiei de la Curtea de Casaţie; doi preşedinţi şi doi procurori
generali de la curţile de apel, aleşi de adunarea preşedinţilor şi,
respectiv, a procurorilor generali; zece magistraţi de la curţi şi
tribunale, din care şapte de prim grad şi trei de al doilea grad, aleşi
de colegiul magistraţilor (se alege şi câte un supleant).
Potrivit articolului 35-2, durata mandatului membrilor
titulari şi supleanţi ai comisiei de promovare este de trei ani, fără
posibilitatea de a fi reînnoit. Pe durata mandatului lor, membrii
comisiei de promovare nu pot beneficia de nicio promovare în grad

profesional şi nicio promovare într-o funcţie în afara ierarhiei.
Conform dispoziţiilor articiolului 36, tabloul de promovare
este stabilit în fiecare an. Tabloul de promovare stabilit pentru un
anumit an rămâne valabil până la data publicării tabloului stabilit
pentru anul următor.
Listele de aptitudini se stabilesc cel puţin odată pe an.
Înscrierea pe listele de aptitudini este definitivă, cu excepţia
cazului în care se decide radierea în aceleaşi forme ca înscrierea.
Prin decret al Consiliului de Stat se specifică funcţiile care nu pot fi
ocupate decât după înscrierea pe o listă de aptitudini. Acest
regulament stabileşte condiţiile cerute pentru a figura pe tabloul de
promovare sau pe listele de aptitudini, precum şi modalităţile de
elaborare a tabloului anual, a eventualelor tablouri suplimentare şi
a listelor de aptitudini. De asemenea, regulamentul va putea stabili
vechimea ce trebuie îndeplinită înainte de a fi numit ca judecător
unic şi vechimea ca judecător unic înainte de a fi numit preşedinte
de tribunal sau procuror al Republicii.
Se impune a fi precizat că, potrivit articolului 3 din acelaşi
act normativ, sunt plasaţi în afara ierahiei:
- magistraţii de la Curtea de Casaţie, cu excepţia
consilierilor raportori şi a avocaţilor generali raportori;
- preşedinţii (premier presidents) curţilor de apel şi
procurorii generali de pe lângă acestea;
- preşedinţii de secţii de la curţile de apel şi avocaţii
generali de pe lângă aceste curţi.
De asemenea, prin decret al Consiliului de Stat se
stabileşte, în funcţie de importanţa activităţii jurisdicţionale, a
numărului de magistraţi şi personal auxiliar şi al populaţiei din
circumscripţia instanţei respective, lista funcţiilor de preşedinte şi
prim vicepreşedinte de tribunale, şi, respectiv, a celor de procuror
al Republicii şi procuror adjunct al Republicii care sunt plasate în
afara ierarhiei.

2.2. Numirea în funcţii de conducere şi în alte funcţii
Potrivit articolului 28 din actul normativ aplicabil, decretele
de numire în funcţiile de preşedinte de tribunal de mare instanţă
sau de tribunal de primă instanţă sau de consilier raportor la
Curtea de Casaţie sunt emise de Preşedintele Republicii la
propunerea secţiei competente a Consiliului Superior al
Magistraturii.
Decretele privind promovarea în grad profesional sau
numirea în alte funcţii de magistrat decât cele de preşedinte de
tribunal sunt emise de Preşedintele Republicii la propunerea
ministrului justiţiei, cu avizul conform al secţiei competente a
Consiliului Superior al Magistraturii, pentru judecători, şi cu avizul
consultativ al secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al
Magistraturii, pentru procurori. Regulile pentru numirea
procurorilor se aplică şi magistraţilor de administraţie, din aparatul
central al Ministerului Justiţiei.
Durata mandatului consilierilor raportori şi al avocaţilor
generali raportori de la Curtea de Casaţie este de 10 ani şi nu
poate fi nici reînnoit, nici prelungit.
În conformitate cu dispoziţiile articolului 28-1, cel târziu cu
9 luni înainte de finalul celui de-al zecelea an de activitate în
această funcţie, consilierii raportori şi avocaţii generali raportori îi
comunică ministrului justiţiei ce funcţie ar dori să ocupe, la un nivel
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ierarhic egal, în cel puţin trei jurisdicţii, aparţinând unor curţi de
apel diferite. Cererile de numire nu se pot referi doar la funcţii de
conducere la instanţe sau parchete. Cu cel puţin 6 luni înainte de
finalul celui de-al zecelea an, ministrul justiţiei poate solicita ca
persoanele în cauză să indice trei opţiuni suplimentare în trei alte
jurisdicţii aparţinând unor curţi de apel diferite. La expirarea
mandatului, consilierii raportori şi avocaţii generali raportori sunt
numiţi în una din funcţiile pentru care au optat.
Potrivit articolului 28-2, funcţiile de preşedinte şi de
procuror al Republicii (echivalent cu prim-procuror în România,
n.n.) la un tribunal de mare instanţă sau de primă instanţă sunt
exercitate de un consilier (echivalent cu un judecător de la curtea
de apel în România, n.n.) sau un substitut de procuror general
(echivalent cu procuror de la curtea de apel în România, n.n.) de la
curtea de apel în circumscripţia căreia se află tribunalul, desemnaţi
potrivit prevederilor articolului 28. Prin derogare de la aceste
dispoziţii, funcţiile de preşedinte şi de procuror al Republicii al unui
tribunal de primă instanţă situat în circumscripţia unui tribunal
superior de apel sunt exercitate de un judecător, respectiv, de un
procuror de prim grad al tribunalului de mare instanţă din Paris.
Nicio persoană nu poate ocupa mai mult de 7 ani funcţia
de preşedinte sau de procuror al Republicii la un tribunal de mare
instanţă sau de primă instanţă. La expirarea acestei perioade,
dacă nu a primit o altă însărcinare, magistratul în cauză este
eliberat prin decret al Preşedintelui Republicii şi continuă să
exercite o funcţie de execuţie la curtea de apel sau tribunalul de
mare instanţă unde a fost iniţial numit.Aceeaşi procedură se aplică
şi în caz de eliberare din funcţia de conducere, la cerere sau din
alte motive.
Capitolul V din acelaşi act normativ reglementează
situaţia magistraţilor „hors hiérarchie” (în afara ierarhiei).
Astfel, potrivit articolului 37 alin. 2, funcţia de preşedinte
de curte de apel este exercitată de un magistrat din afara ierarhiei
de la Curtea de Casaţie, numit de Preşedintele Republicii în
condiţiile prevăzute de articolul 65 din Constituţie.
Durata mandatului de preşedinte de curte de apel nu
poate depăşi 7 ani.
Potrivit articolului 38, procurorii din afara ierarhiei sunt
numiţi de Preşedintele Republicii, cu avizul Consiliului Superior al
Magistraturii.
În conformitate cu prevederile articolului 38-1, funcţia de
procuror general de pe lângă o curte de apel este exercitată de un
procuror din afara ierarhiei de la Curtea de Casaţie. De asemenea,
durata mandatului nu poate depăşi 7 ani.
Potrivit dispoziţiilor articolului 39 alin. 1, prevederile legale
privind promovarea nu se aplică magistraţilor din afara ierarhiei.
Cu excepţia consilierilor raportori şi a avocaţilor generali raportori
de la Curtea de Casaţie, niciun magistrat nu poate fi numit într-o
funcţie din afara ierarhiei dacă nu a exercitat două funcţii când era
de prim grad şi nu a îndeplinit condiţia mobilităţii.
Niciun magistrat nu poate fi numit într-o funcţie din afara
ierarhiei la Curtea de Casaţie dacă nu este magistrat din afara
ierarhiei sau dacă, după ce a exercitat funcţiile de consilier
8

raportor sau de avocat general raportor la Curtea de Casaţie, nu
ocupă mai întâi o funcţie de magistrat de prim grad.
Potrivit dispoziţiilor articolului 40 din lege, pot fi numiţi
direct în afara ierarhiei, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la
articolul 16:
- consilierii de stat;
- magistraţii detaşaţi ca director sau şef de serviciu în
Ministerul Justiţiei sau de director al Şcolii Naţionale de
Magistratură, dacă au exercitat aceste funcţii cel puţin 5 ani;
- „maîtres des requêtes” de la Consiliul de Stat care au
exercitat cel puţin 10 ani această funcţie;
- profesorii de la facultăţile de drept de stat care au predat
cel puţin 10 ani;
- avocaţii pledanţi la Consiliul de Stat sau la Curtea de
Casaţie, membrii sau foştii membrii ai Consiliului Ordinului
Avocaţilor, cu cel puţin 20 de ani vechime în profesie.
De asemenea, pot fi numiţi în funcţiile din afara ierarhiei la
curţile de apel, prin excepţie, avocaţii cu 25 de ani vechime.
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II.ITALIA
1.Caracteristici generale ale sistemul judiciar italian
În Italia justiţia se înfăptuieşte prin „instanţe de drept
8
comun” şi instanţe administrative.
Instanţele de drept comun sunt competente să judece
cazurile penale şi majoritatea cazurilor civile. În sistemul
instanţelor de drept comun îşi desfăşoară activitatea aproximativ
92% din totalitatea magistraţilor de carieră (judecători şi procurori).
Constituţia prevede că funcţia jurisdicţională este
exercitată de către judecători şi procurori. Judecătorii şi procurorii
fac parte din acelaşi corp, al magistraţilor, iar trecerea de la funcţia
de judecător la cea de procuror şi invers este posibilă.
Instanţele sunt organizate după cum urmează:
- Instanţe de prim grad de jurisdicţie:
a.Judecătorii de pace (giudici di pace) - judecă unele
cauze de importanţă redusă în materie civilă şi
penală;
b.Tribunale (tribunale) - au în competenţă judecarea
unor cauze mai importante;

Sistemul instanţelor administrative este separat de instanţele de drept comun, iar cariera magistraţilor administrativi este gestionată de un Consiliu al justiţiei
administrative (Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa).
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- Instanţe în al doilea grad de jurisdicţie: curţile de apel
(corte d'appello);
- Curtea supremă (Corte Soprema di Cassazione) soluţionează căile de atac privind aplicarea legii.
În materie de supraveghere a executării pedepselor
funcţionează biroul de supraveghere (ufficio di sorveglianza) care
soluţionează în primă instanţă cauze privind executarea
pedepselor (chestiuni referitoare la deţinuţi, condamnări etc.) şi
tribunalul de supraveghere (tribunale di sorveglianza), care
soluţionează în primă instanţă cauze privind executarea
pedepselor, precum şi căile de atac împotriva hotărârilor
pronunţate în primă instanţă de biroul de supraveghere.
De asemenea, în Italia funcţionează instanţe specializate
pentru cauze cu minori (tribunale per i minorenni).
Conform constituţiei, judecătorii nu se supun decât legii
(art. 101 din Constituţie). Funcţia jurisdicţională este exercitată de
magistraţii numiţi şi supuşi normelor privind organizarea judiciară.
Nu se pot crea funcţii extraordinare sau speciale pentru judecători,
ci doar secţii specializate în cadrul organelor judiciare ordinare.
Prin lege se prevăd cazurile şi formele de participare directă a
cetăţenilor la administrarea justiţiei. Pot fi numiţi magistraţi
consultanţi (care nu sunt magistraţi de profesie) pentru a exercita
unele atribuţii jurisdicţionale la primul nivel de jurisdicţie.
Parchetele funcţionează pe lângă fiecare grad de
jurisdicţie (Curtea Supremă, curţile de apel, tribunale şi instanţe
locale), iar independenţa şi autonomia Ministerului Public sunt
prevăzute în Constituţie. Parchetele sunt conduse de procurori
sau procurori generali (procuratore della Repubblica presso il
Tribunale, procuratore generale presso la Corte d'appello,
procuratore generale presso la Corte di cassazione), iar procurorii
din parchete sunt denumiţi substituţi (sostituti procuratori, sostituti
procuratori generali). În Constituţie se prevede că toate deciziile
privind cariera judecătorilor şi procurorilor, din momentul recrutării
până la momentul pensionări (promovare, transfer, disciplină,
excludere din profesie, etc.), sunt de competenţa exclusivă a
Consiliului Superior al Magistraturii (Consiglio Superiore della
Magistratura), compus cu precădere din magistraţi (judecători şi
procurori).
Admiterea în profesie
Judecătorii şi procurorii sunt recrutaţi împreună prin
intermediul unor concursuri publice bazate pe examene scrise
(drept civil, drept penal si drept administrativ) şi examene orale
(drept civil şi elemente fundamentale de drept roman, drept
procesual civil, drept penal, drept procesual penal, drept
administrativ şi constituţional, drept comercial, dreptul muncii,
drept comunitar, drept internaţional public şi privat, informatică
judiciară, o limbă străină).
Concurenţii declaraţi admişi la examen sunt numiţi prin
decret ministerial magistraţi ordinari. Aceştia urmează o perioadă
de pregătire profesională.
Formarea constă în cursuri teoretice şi stagii practice în
instanţe sau parchete. Cursurile teoretice sunt organizate de către
Şcoala Superioară de Magistratură, organism nou înfiinţat prin
reforma recentă a sistemului judiciar. Pe parcursul etapei de
9

formare profesională, magistraţii nu pot desfăşura nicio activitate
judiciară.

La sfârşitul perioadei de formare iniţială absolvenţii devin
magistraţi.
2. Promovarea judecătorilor şi procurorilor în funcţii
de execuţie şi numirea în funcţii de conducere
În urma unei reforme recente, promovarea la nivelurile
superioare ale carierei judiciare se poate face pe posturile vacante
existente (fără a depăşi numărul acestora) şi doar pe bază de
concurs.
Pentru a putea participa la procedura de promovare sau
pentru a accede în funcţii de conducere în cadrul sistemului
judiciar, judecătorul sau procurorul trebuie să obţină un calificativ
pozitiv în urma evaluării.
Toţi magistraţii sunt supuşi unei evaluări la fiecare patru
9
ani, în cursul carierei aceştia fiind evaluaţi de şapte ori. Evaluarea
profesională presupune aprecieri pe baza unor criterii stabilite de
Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la pregătire (pregătirea
juridică în raport cu modificările legislative, capacitate de
argumentare şi de analiză prin raportare la funcţia exercitată),
rezultatele obţinute (cu referire la numărul şi complexitatea
dosarelor soluţionate, celeritatea soluţionării, diversele alte
activităţi derulate în cadrul instanţei ţinând cont şi de standardele
stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii), diligenţa (cu referire
la sârguinţa şi punctualitatea privind prezenţa la serviciu, în
şedinţele de judecată sau termenele fixate, respectarea
termenelor de redactare etc.) şi angajamentele (disponibilitatea
de a-i înlocui pe magistraţii absenţi la cursurile de formare
profesională, aportul adus în soluţionarea unor probleme de
natură organizatorică sau juridică etc.)
Evaluarea profesională a judecătorilor sau procurorilor nu
poate avea ca obiect în nicio situaţie activitatea de interpretare a
normelor de drept sau aprecierea probelor ori a situaţiei de fapt.
Magistraţii pot ocupa următoarele funcţii:
- Funcţii judecătorilor:
o de prim grad (judecător în tribunal ordinar, tribunal
pentru minori, oficiu de supraveghere), de grad secund (consilier
de pe lângă curtea de apel) şi de legitimitate (consilier la Curtea
Supremă);
o de conducere de prim grad (semidrettive di primo
grado - preşedinte de secţie din instanţele ordinare, preşedinte şi

Decretul-lege nr. 160/2006 astfel cum a fost modificat prin Legea 111/2007.
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vice-preşedinte al secţiei de judecători unici pentru anchetele
preliminare), de conducere superioare de prim grad (preşedinte al
secţiei unice pentru anchetele preliminare din instanţele care au
sediile în anumite localităţi prevăzute de lege) şi de conducere de
grad secund (preşedinte de secţie la curtea de apel);
o funcţii înalte de conducere de prim grad (preşedinte de
tribunal ordinar şi preşedinte de tribunal pentru minori), funcţii
înalte de conducere superioare de prim grad (preşedinte de
tribunal ordinar al instanţelor care au sediul în anumite localităţi
prevăzute de lege, preşedintele unor tribunale de supraveghere
anume prevăzute de lege), funcţii înalte superioare de conducere
de grad secund (preşedinte al curţii de apel), funcţii înalte de
conducere de legitimitate (preşedinte de secţie de la Curtea
Supremă), funcţii înalte de conducere superioare de legitimitate
(vice-preşedinte al Curţii Supreme şi preşedinte al tribunalului
superior al apelor din domeniul public) şi funcţii înalte de
conducere de vârf de legitimitate (preşedinte al Curţii Supreme).
- Funcţiile procurorilor sunt:
o de prim grad (substitut al procurorului Republicii de la
tribunalele ordinare şi tribunalele pentru minori), de grad secund
(substitut al procurorului general de la curtea de apel), de
coordonare naţională (substitut de la direcţia naţională antimafia)
şi de legitimitate (substitut al procurorului general de la Curtea
Supremă);
o de conducere de prim grad (procuror adjunct de la
tribunal) şi semidirectoare de grad secund (avocat general de pe
lângă curtea de apel);
o funcţii înalte de conducere de prim grad (procuror al
Republicii la tribunale ordinare sau pentru minori), funcţii înalte de
conducere superioare de prim grad (procuror al Republicii din
anumite instanţe ordinare prevăzute de lege), funcţii înalte de
conducere de grad secund (procuror general la curtea de apel),
funcţii înalte de conducere de coordonare naţională (procuror
naţional antimafia), funcţii înalte de conducere de legitimitate
(avocat general la Curtea Supremă), funcţii înalte de conducere
superioare de legitimitate (procuror general adjunct de pe lângă
Curtea Supremă) şi funcţii înalte de conducere de vârf de
legitimitate (procuror general de pe lângă Curtea Supremă).
Promovarea se face prin concurs doar pentru posturile
libere, la care se pot înscrie toţi magistraţii care au fost evaluaţi
profesional conform dispoziţiilor legale. În cazul în care sunt
respinşi candidaţii în urma a două concursuri sau nu se depune
nicio candidatură, dacă Consiliul Superior al Magistraturii constată
existenţa unei situaţii de urgenţă ce nu permite organizarea unui
nou concurs, promovarea se poate face şi din oficiu.
Pentru promovarea în funcţiile de judecător de prim gard şi
procuror de prim grad e nevoie doar de decizia de conferire a
funcţiei la terminarea perioadei de stagiu.
Cu toate acestea, până prima evaluare profesională,
absolvenţii nu pot fi judecători unici în materie penală, judecători
de anchetă preliminară sau judecători de cameră preliminară.
Pentru promovarea în celelalte funcţii este necesar un
număr minim de evaluări profesionale, care se realizează din patru
în patru ani. Astfel, pentru promovarea în funcţiile de judecător ori
procuror de grad secund şi funcţiile semidirectoare de prim grad
sunt necesare cel puţin 2 evaluări profesionale. Pentru
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promovarea în funcţiile semidirectoare superioare de prim grad,
directoare de prim grad sunt necesare cel puţin 3 evaluări
profesionale, iar pentru funcţiile de coordonare naţională, de
legitimitate, semidirectoare de grad secund şi directoare
superioare de prim grad sunt necesare cel puţin 4 evaluări
profesionale. Pentru funcţiile directoare de grad secund,
directoare de coordonare naţională sau directoare de legitimitate
sunt necesare 5 evaluări profesionale. Pentru funcţiile directoare
superioare de legitimitate sunt necesare 6 evaluări, iar pentru
funcţiile de vârf sunt necesare cel puţin 7 evaluări profesionale.
Pentru anumite funcţii (semidirectoare de prim grad,
semidirectoare superioare de prim grad, semidirectoare de grad
secund, directoare de prim grad, directoare superioare de prim
grad), alături de celelalte criterii de evaluare, sunt analizate cu
ocazia evaluării şi experienţa anterioară în conducerea,
organizarea, colaborarea şi coordonarea investigaţiilor naţionale,
având în vedere în special rezultatele obţinute, cursurile de
formare urmate în materie de organizare şi gestionare, precum şi
orice alte elemente chiar din afara activităţii profesionale a
magistratului privind aptitudinile de conducere.
Pentru a promova în funcţii superioare (directoare de
legitimitate, directoare superioare de legitimitate şi directoare de
vârf de legitimitate), la data promovării, magistratul trebuie să fi
ocupat cel puţin pentru o perioadă de 4 ani o funcţie de legitimitate
şi trebuie să fi fost evaluat, între altele, pe criteriile menţionate în
paragraful anterior. Aptitudinile de conducere se referă la
capacitatea de organizare, programare şi gestionare a activităţii şi
a resurselor în raport cu tipul lor, condiţiile structurale ale instanţei
sau parchetului şi în raport cu mijloacele şi personalul aflat la
dispoziţie; se referă între altele şi la deschiderea spre
implementarea tehnologiei avansate, precum şi la capacitatea de
a valorifica atitudinile magistraţilor şi ale funcţionarilor, la
respectarea individualităţii şi autonomiei instituţionale,
capacitatea de a opera controlul asupra gestiunii problemelor
generale ale instanţelor sau parchetelor, de a proiecta, programa
şi realiza cu promptitudine adaptări organizatorice şi de gestiune şi
de a pune în aplicare deplin şi complet planul de organizare.
Pentru a putea promova în funcţia de legitimitate, în afara
de condiţiile menţionate mai sus, trebuie făcută o evaluare şi cu
privire la capacitatea ştiinţifică şi de analiză a normelor. Această
evaluare se realizează de o comisie specială numită de Consiliul
Superior al Magistraturii. Comisia e alcătuită din cinci membri
dintre care trei sunt magistraţi care au fost evaluaţi profesional de
cel puţin patru ori şi care exercită sau au exercitat o funcţie de
legitimitate cel puţin doi ani, un profesor universitar şi un avocat cu
drept de practică în faţa instanţelor superioare. Comisia are
aceeaşi componenţă pe o perioadă de doi ani, iar mandatul
membrilor nu poate fi reînnoit succesiv. Organizarea comisiei şi
criteriile de evaluare şi remunerarea membrilor sunt stabilite de
către Consiliul Superior al Magistraturii. Comisia deliberează în
prezenţa a cel puţin trei din membrii săi şi emite o opinie motivată
doar în ceea ce priveşte capacitatea ştiinţifică şi de analiză a
normelor.
Ca o excepţie de la numărul minim de 4 evaluări, 10% din
funcţiile de legitimitate sunt disponibile pentru magistraţii cu două
sau trei evaluări care deţin titluri profesionale sau ştiinţifice şi

urmează procedura de evaluare ştiinţifică prevăzută mai sus.
Promovarea nu produce efecte în ceea ce priveşte drepturile
juridice şi economice ale magistratului şi nici în ceea ce priveşte
vechimea.
Durata mandatului funcţiilor de conducere este de 4 ani şi
poate fi prelungit o singură dată, în cazul celor superioare fiind
necesar şi acordul ministrului justiţiei.

Bibliografie:
Principalele dispoziţii normative sunt prevăzute în:
1. Portalul legislativ al Italiei: http://www.normattiva.it;
2. Reforma sistemului judiciar realizată prin Decretul legislativ nr.
160/2006, modificat prin Legea nr. 111/2007;
3. „Studiu comparativ privind evaluarea profesională a
judecătorilor şi procurorilor”, efectuat în cadrul programului
„Creşterea eficienţei sistemului de evaluare profesională a
magistraţilor Transition Facility 2007 /19343.07.01”;
4. „Statutul procurorilor în diverse state europene”- Studiu
elaborat de Ministerul Justiţiei din România;
5. Twinning RO /2007-IB/JH 25 TL, finanţat de Uniunea
Europeană;
6. Deliberarea C.S.M. nr. 20691 emisă la 4 octombrie 2007, care a
pus în aplicare legislaţia primară şi a reglementat criteriile,
sursele şi parametrii de evaluare care vor servi drept orientări
pentru evaluările performanţelor profesionale pe o durată de
patru ani.
III. GERMANIA
1.Caracteristici generale ale sistemul judiciar german
Datorită organizării federale a Republicii Federale
Germania, sistemul judiciar este de asemenea organizat în mod
federal. Justiţia este înfăptuită de instanţele federale şi de
instanţele din cele 16 landuri (Länder). Prin urmare, în afara
nivelului federal, există 16 Ministere ale Justiţiei şi, în consecinţă,
există diferenţe între statele federale.
Autoritatea judiciară în Germania este împărţită între
Federaţie ("Bund") şi cele şaisprezece landuri. Cea mai mare
parte a activităţii de administrare a justiţiei se desfăşoară la nivelul
landurilor. În conformitate cu articolul 92 din Grundgesetz
(Constituţia), puterea judecătorească se exercită de către Curtea
Constituţională Federală (Bundesverassungsgericht), de către
celelalte instanţe federale prevăzut în Constituţie, şi de către
instanţele de judecată ale landurilor.
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Instanţele federale sunt instanţe de ultim grad de
jurisdicţie care soluţionează recursuri doar pe temeiuri de drept. În
sistemul judiciar German instanţele corespunzătoare primului şi al
doilea grad de jurisdicţie sunt responsabilitatea landurilor, pe când
instanţele corespunzătoare primului și celui de-al doilea grad de
jurisdicţie sunt responsabilitatea Federaţiei.
Parchetul (Staatsanwaltschaft) este un organ
independent cu competenţă penală, structurat ierarhic în acelaşi
mod ca şi instanţele judecătoreşti. Acesta este responsabil cu
efectuarea cercetărilor în cadrul procedurilor preliminare, cu

reprezentarea acuzării în cadrul procedurilor penale şi cu punerea
în executare a sentinţelor.
Potrivit art. 142 din Legea privind organizarea instanţelor
din Germania activitatea de procuratura este exercitată:
1.în cadrul Curţii Federale de către un Procurorul General
federal şi unul sau mai mulţi procurori federali;
2.în cadrul curţilor de apel şi instanţelor districtuale
superioare de către unul sau mai mulţi procurori;
3.în cadrul instanţelor districtuale de către unul sau mai
mulţi procurori.
Parchetul este organizat ierarhic. Procurorii îşi desfăşoară
activitatea sub autoritatea Ministrului Justiţiei (la nivel federal,
Ministrul Federal al Justiţiei, iar la nivel de land, Ministrul de Justiţie
al landului respectiv). Parchetul General Federal nu conduce
activitatea parchetelor de la nivelul landurilor, acestea funcţionând
sub autoritatea Ministerelor de Justiţie de la nivelul landurilor.
Parchetele sunt organe imparţiale. Procurorii din cadrul
Parchetului Federal sunt numiţi de către preşedintele federal, la
propunerea Ministrului Federal al Justiţiei, cu confirmarea
Parlamentului.
Procurorul General de pe lângă Curtea Federală de Justiţie
(Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof) reprezintă cea
mai înaltă autoritate de urmărire penală din Germania, conduce
Parchetul de pe lângă Curtea Federală de Justiţie şi
supraveghează şi coordonează activitatea procurorilor federali
(Bundesanwälte), a prim-procurorilor (Oberstaatsanwälte) şi a
procurorilor (Staatsanwalt). La rândul său, activitatea Procurorului
General federal este supervizată de Ministrul Federal al Justiţiei.
Ministrul federal nu are atribuţii asupra procurorilor din landuri şi nu
le poate da instrucţiuni acestora.
Parchetul General Federal şi parchetele din landuri sunt
entităţi distincte şi separate, fiecare acţionând la nivelul propriu de
competenţă. Nu există o legătură ierarhică între nivelul naţional
federal şi cel al landurilor. Parchetul General Federal nu conduce
activitatea parchetelor de la nivelul landurilor, acestea funcţionând
sub autoritatea Ministerelor de Justiţie de la nivelul landurilor.
Fiecare dintre cele şaisprezece landuri are propriul
parchet, organizat după cum urmează:
- Pe lângă fiecare instanţă regională (Landgericht) există
un parchet, care este competent, de asemenea, pentru instanţele
teritoriale (Amtsgerichte) arondate respectivei instanţe regionale.
- Parchetele de pe lângă instanţele regionale sunt
subordonate fiecare parchetului general de pe lângă instanţa
regională superioară corespunzătoare (Oberlandsgericht), care,
la rândul lor, răspund în faţa ministerului de justiţie al landului
respectiv.
- Parchetul general (Generalstaatsanwaltschaft) este
competent pentru căile de atac introduse pentru motive de fapt
sau de drept în faţa instanţelor regionale superioare. În cazul în
care astfel de acţiuni sunt de competenţa Curţii Federale de
Justiţie, atribuţiile parchetului sunt exercitate de Procurorul
General federal.

10

Instanţele federale sunt Curtea Constituţională Federală de la Karlsruhe şi cele cinci mari instanţe ale Federaţiei, şi anume Curtea Federală de Justiie din Karlsruhe,
Curtea Federală a Muncii din Erfurt, TribunalulAdministrativ Federal din Leipzig, Curtea Socială Federală din Kassel şi Curtea Federală de Finanţe din Munchen.
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Admiterea în profesie şi evaluarea profesională
Cariera judecătorilor, de obicei, începe prin urmarea unui
stagiu de pregătire ce durează doi ani în cadrul următoarelor
instituţii:
a)la o instanţă de judecată de drept comun în materie
civilă,
b)la o instanţă de judecată de drept comun în materie
penală sau în cadrul unui parchet,
c)în cadrul unei autorităţi administrative,
d)în cadrul unui birou de avocatură,
e)în cadrul altor autorităţi unde i se asigură o formare
profesională iniţială corespunzătoare.
Revine administraţiilor landurilor sarcina de a organiza
sistemul primar de recrutare pentru sistemul judiciar. În cadrul
landurilor Ministerului Justiţiei, de obicei, organizează acest
proces. În unele landuri, numirile pentru instanţele sociale şi de
muncă se realizează de către Ministerul Muncii şi Afacerilor
Sociale.
Procurorii sunt numiţi fie de către Ministerul Justiţiei
corespunzător land-ului unde urmează să îşi desfăşoare
activitatea fie de către Ministerul Justiţiei Federal în cazul celor
care îşi desfăşoară activitatea la nivel federal.
Procurorii de la nivelul landurilor sunt numiţi de către
Ministrul de Justiţie al landului respectiv, moţiunile procurorilor
generali fiind hotărâtoare pentru aceste numiri.
Posibilitatea de a trece din funcţia de judecător în cea de
procuror şi invers este diferită de la un land la altul. Spre exemplu,
în Bavaria de obicei tinerii profesionişti îşi încep cariera ca
procurori, iar după o perioadă de câţiva ani, ei trec la instanţe şi
devin judecători. În anii următori au posibilitatea fie să lucreze ca
judecători, fie să solicite din nou un post vacant în cadrul
parchetului. În alte state federale germane nu este posibilă
trecerea de la un post de procuror la unul de judecător sau invers.
Judecătorii pot solicita detaşarea în alte domenii, de
exemplu, ca grefieri judiciari la instanţele superioare sau în
Ministerele de Justiţie.
Evaluarea profesională este realizată de conducătorul
instanţei sau parchetului în care îşi desfăşoară activitatea
judecătorul sau procurorul.
Mai exact:
- Preşedintele unei instanţe regionale răspunde de
evaluarea profesională a judecătorilor din instanţa sa şi a
judecătorilor care îşi desfăşoară activitatea la instanţele care sunt
situate în districtul judiciar al instanţei regionale. Preşedintele
Înaltei Curţi Regionale are competenţă pentru evaluarea
judecătorilor din instanţa sa.
- Prim-procurorul îi evaluează pe procurorii care lucrează
în parchetul pe care îl conduce. Procurorul General îi evaluează
pe procurorii care lucrează în parchetul general;
Judecătorii şi procurorii coordonatori de la instanţa unde
lucrează judecătorul sau procurorul evaluaţi sunt responsabili cu
evaluarea. Calitatea activităţii juridice, de exemplu motivarea
convingătoare a verdictelor sau modul de prezentare şi
argumentare a chestiunilor de drept este esenţială pentru
promovarea la nivele superioare de jurisdicţie.
O evaluare bună reprezintă o condiţie pentru promovare.
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Prim-procurorul răspunde de procurorii care lucrează la
parchete:
Procurorul General răspunde de procurorii care
lucrează la Parchetul General,
Preşedintele Tribunalului Regional răspunde de
Judecătorie şi de Tribunalul Regional,
Preşedintele Înaltei Curţi Regionale răspunde de
judecătorii care lucrează la această curte.
Evaluatorii sunt supravegheaţi de autoritatea superioară;
de exemplu:
Prim-procurorul de Procurorul General,
Procurorul General de Ministerul Justiţiei,
Preşedintele Tribunalului Regional de Preşedintele
Înaltei Curţi Regionale,
Preşedintele Înaltei Curţi Regionale de către Ministerul
Justiţiei.

2.Promovarea judecătorilor şi procurorilor în funcţii
de execuţie şi numirea în funcţii de conducere
Ministrul Justiţiei ia decizia cu privire la promovare: în landuri, comitetele electorale judiciare formulează recomandările, iar la
nivel federal, Consiliul responsabil cu numirile judiciare (Prasidialrat),
care este compus din membri ai sistemului judiciar. Oportunităţile de
promovare sunt limitate în Germania.
După recrutarea iniţială, judecătorii sunt numiţi în calitate
de judecători stagiari ("Proberichter"). În conformitate cu punctele
10 şi 12 din Legea privind sistemul judiciar german, pentru a fi
numiţi pe durată nedeterminată (pe viaţă), judecătorii trebuie să
lucreze minim trei ani în calitate de judecători stagiari. În această
perioadă, au toate drepturile şi obligaţiile unui judecător numit pe
durată nedeterminată, dar pot fi revocaţi mult mai uşor decât
judecătorii numiţi definitiv. În termen de cel mult cinci ani de la
recrutarea iniţială, judecătorii stagiari trebuie să fie numiţi pe viaţă
(de ministrul de justiţie) în cadrul uneia din instanţele de la primul
grad de jurisdicţie (locală sau regională).
Evaluarea profesională a judecătorilor şi procurorilor pe
parcursul carierei lor este responsabilitatea administraţiilor
judiciare ale landurilor. În landuri sunt folosite sisteme de evaluare
diferite, care servesc drept bază pentru întocmirea unui clasament
al personalului judiciar în scopul fundamentării deciziilor de
promovare.
Deşi există deosebiri de la un land la altul, procesul începe
de regulă cu o cerere formulată de către candidat. În cele mai
multe din regiuni, candidaţii vor apărea în faţa unui comitet de

recrutare, care se pronunţă asupra cererii. Acest vot este apoi
analizat de către autoritatea de desemnare care poate fi Ministrul
Justiţiei sau de preşedintele instanţei. În cazul în care nu există
aceste comitete, se va pronunţa asupra candidaturii autoritatea de
desemnare, pe baza documentaţiei scrise şi în urma unui interviu.
În opt landuri există „comitete electorale judiciare” implicate în
acest proces. Acestea sunt alese printr-un vot parlamentar, uneori
pe baza nominalizărilor făcute de către reprezentanţii
profesioniştilor din domeniul juridic; acestea sunt conduse de un
ministru şi pot fi alcătuite atât din profesionişti din domeniul juridic,
precum şi membri ai parlamentului. Numărul de membrii variază
între 11 şi 15 membrii.
Alegerea judecătorilor la cele mai înalte instanţe federale
este responsabilitatea autorităţilor federale; Comitetul electoral
federal şi Ministrul justiţiei sunt responsabili cu privire la luarea
deciziei. Comitetul electoral Federal este compus din cei 16
miniştri de Justiţie ai landurilor şi din 16 membri ai Parlamentului
federal. Ministrul Federal de justiţie ocupă funcţia de preşedinte al
comitetului, fără a avea drept de vot. Nu există nici un proces de
recrutare oficial precum cel existent la începutul unei cariere
judiciare, ci fiecare membru al Comitetului are dreptul de a
prezenta candidaţi. Sistemul judiciar poate participa prin
intermediul unui organism de reprezentare a judecătorilor
cunoscut sub numele de consiliul prezidenţial (Prasidialrat). Acest
consiliu acordă un aviz consultativ cu privire la personalitatea şi
aptitudinile candidaţilor.
Promovarea poate fi realizată de-a lungul următorului
traseu:
judecător ( numit pe viaţă ) în instanţa locală sau
regională;
primul nivel de promovare:
- judecător la instanţa regională superioară sau
judecător în instanţa regională ca preşedinte de
complet (aproximativ unul din trei judecători de la
tribunalul regional sunt promovaţi)
- sau judecător senior în instanţa locală (aproximativ
unul din şapte judecători sunt numiţi judecători
seniori)
al doilea nivel de promovare:
- judecător la instanţa regională superioară ca
preşedinte de complet (aproximativ unul din trei
judecători de la Curtea regională superioară ating
acest nivel);
- vice - preşedinte al unei instanţe regionale;
niveluri superioare de promovare:
- preşedinte de instanţă regională sau preşedinte de
instanţă regională superioară.
Pentru a compensa nivelul redus al oportunităţilor de
promovare din cauza limitelor de posturi disponibile, salariile
judecătorilor cresc în mod automat pentru judecătorii ce deţin
grade profesionale inferioare, până la împlinirea vârstei de 49 de
ani.
Nu există nici o cerinţă minimă de vârstă pentru
promovarea într-o funcţie judiciară superioară. Cariera judiciară
începe cu numirea în funcţia de judecător începător, urmată de o
promovarea în funcţia de judecător pe viaţă (pe durată

nedeterminată) la un tribunal de prima instanţă.
Invariabil, posturile sunt aduse la cunoştinţă prin
publicarea acestora în Monitorul Oficial în fiecare land. Judecătorii
care aplică pentru aceste posturi sunt evaluaţi de către
preşedintele instanţei la care îşi desfăşoară activitatea cu ocazia
depunerii cererii. Preşedintele va raporta apoi preşedintelui
instanţei regionale superioare care, la rândul său, va adăuga
propria sa evaluare şi apoi va raporta Ministerului Justiţiei.
Ministerul se pronunţă apoi cu privire la persoana care este cel mai
bine calificată să ocupe poziţia şi ulterior va comunica alegerea
făcută Consiliului Prezidenţial, organism format din judecătorii
landului corespunzător ce exercită doar atribuţii consultative.
Decizia este luată de către Ministrul Justiţiei, deşi în multe
landuri aceasta este precedată de o recomandare din partea
comitetului de selecţie a judecătorilor. Landurile au introdus o
cerinţă pentru cel puţin primul nivel de promovare ca judecătorii să
fie supuşi unei „perioade de probă” în instanţa de judecată
regională superioară, pentru a evalua dacă judecătorul este apt să
îndeplinească atribuţiile corespunzătoare instanţei superioare.
Pentru posturile vacante de Prim-procuror sau Preşedinte
al Curţii Regionale se publică un anunţ. Decizia privind
promovarea este luată de Ministerul Justiţiei. Potrivit art. 148 din
Legea privind organizarea instanţelor din Germania „Procurorul
General Federal şi Procurorii federali sunt funcţionari publici.”
Potrivit art. 149 din Legea privind organizarea instanţelor din
Germania „Procurorul General Federal şi Procurorii federali sunt
numiţi la propunerea ministrului justiţiei, cu aprobarea Bundesrat,
preşedintele federal.
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IV. SPANIA
1.Caracteristici generale ale sistemul judiciar spaniol
Consiliul General al Puterii Judiciare guvernează puterea
judecătorească. Crearea sa, în anul 1978, a reprezentat o
schimbare majoră, întrucât nu exista un precedent real al acestei
instituţii în sistemul judiciar spaniol. Consiliul General al Puterii
Judiciare a preluat de la Ministerul Justiţiei atribuţiile privind
cariera judecătorilor.
În Spania funcţionează următoarele tipuri de instanţe:
Juzgados de Paz (judecători de pace), Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción (judecătoriile de primă instanţă şi de
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instrucţie), de lo Contencioso-Administrativo (instanţele de
contencios administrativ), de lo social (instanţele sociale), de
Vigilancia Penitenciaria (instanţele de supraveghere a executării
pedepselor) şi de Menores (instanţele pentru minori), Audiencias
Provinciales (Instanţele Provinciale) şi Tribunales Superiores de
Justicia (Curţile Superioare de Justiţie). Audiencia Nacional (Înalta
Curte Naţională), Tribunal Supremo (Curtea Supremă) şi
Juzgados Centrales de Instrucción (instanţele centrale de
instrucţie) şi de lo Contencioso-administrativo (instanţele de
contencios administrativ) au autoritatea jurisdicţională la nivelul
întregului teritoriu naţional.
Tribunal Supremo (Curtea Supremă) este format dintr-un
preşedinte, preşedinţii de secţie şi magistraţii care determină
legea pentru fiecare din secţiile şi departamentele acesteia. Este
compus din cinci secţii: secţia civilă, secţia penală, secţia de
contencios administrativ, secţia socială şi secţia militară.
Audiencia Nacional (Înalta Curte Naţională) este formată
dintr-un preşedinte, preşedinţii de secţie şi magistraţii care
determină legea pentru fiecare din secţiile şi departamentele
acesteia (de apel, penală, de contencios administrativ şi socială).
Tribunales Superiores (Curţile Superioare de Justiţie) sunt
formate din patru secţii (civilă, penală, de contencios administrativ
şi socială). Sunt alcătuite dintr-un preşedinte, care este, de
asemenea, preşedintele secţiilor civilă şi penală, preşedinţii de
secţii şi magistraţii.
Audiencias Provinciales (Instanţele Provinciale) sunt
formate dintr-un preşedinte şi doi sau mai mulţi magistraţi.Acestea
deţin competenţă pentru cauzele civile şi penale. De asemenea,
este posibil să existe şi secţii cu aceeaşi componenţă.
Procuratura în Spania (Ministerio Fiscal) funcţionează ca
o structură separată, având „autonomie funcţională”. Procuratura
este un organism organizat ierarhic condus de procurorul general
(Fiscal General del Estado), care este numit de către Guvern.
Parchetul General cuprinde două organisme consultative:
Comitetul Procurorilor (Junta de Fiscales de Sala), alcătuit din
procurorii de la cel mai înalt nivel ierarhic (17 în prezent), şi
Consiliul Procurorilor (Consejo fiscal), un organ reprezentativ ales
de către toţi procurorii, alcătuit din 21 de membri. Procuratura
reprezintă guvernul şi garantează protecţia interesului public şi a
drepturilor cetăţenilor.
Judecătorii şi procurorii sunt consideraţi ca făcând parte
din două profesii diferite ţinând seama de modalităţile de selecţie,
formare, evaluare şi promovare. Totodată, judecători şi procurorii
nu pot schimba modalitatea de exercitare a profesiei.
Începând cu anul 2000, candidaţii pentru ocuparea
funcţiilor de judecător şi procuror trebuie să se susţină un examen
comun, denumit „Libre oposición”; ulterior, candidaţii care vor
promova acest examen vor trebui să aleagă ce carieră vor urma.
Procesul de selecţie are loc cel puţin o dată la doi ani.
Odată recrutaţi, judecătorii vor urma cursuri de formare
profesională iniţială la Şcoala Judiciară (aflată în administrarea
Consiliului General al Puterii Judiciare) iar procurorii în cadrul
Centro de Estudios Judiciales (administrat de Ministerul Justiţiei).
Comitetele de selectare, includ reprezentanţi atât din partea
Consiliului General, cât şi a Ministerului Justiţiei.
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Termenul de judecător este folosit generic atunci când se
vorbeşte de oricare dintre cele trei categorii de judecători
profesionişti. Categoria de bază este cea de „judecător” sau
„Juez”. „Magistrat” sau „magistrado” este un rang profesional
superior, obţinut în mod normal prin vechime, iar „magistrat al
Tribunalului Suprem” ("magistrado del Tribunal Supremo") este
categoria cu rangul cel mai înalt (cuprinde magistraţii de la Curtea
Supremă de Justiţie şi preşedinţii Curţilor Supreme ale
ComunităţilorAutonome).
Categoriile de procurorii sunt ierarhic echivalente:
„avocat fiscal” este echivalent cu „judecător”, „fiscal” cu
„Magistrat”, şi „fiscal de sala” pentru judecător de la Curtea
Supremă.
Nu este clar trasată o politică globală, detaliată şi coerentă
privind evaluarea profesională a personalului din cadrul sistemului
judiciar. Reforma realizată în anul 2003 abordează această
problemă şi stabileşte o serie de principii de bază şi linii directoare.
În acelaşi timp, Consiliul General al Puterii Judiciare dezvoltă în
prezent un sistem de indicatori calitativi pentru a evalua
performanţa judecătorilor.

2. Promovarea judecătorilor şi procurorilor în funcţii
de execuţie şi de conducere
Se distinge între forme „administrative” şi „discreţionare”
de promovare în cadrul sistemului judiciar. Promovarea
discreţionară a judecătorilor este realizată de CGPJ.

A. Promovarea administrativă este realizată fie prin
vechime, fie prin concurs.
a. Regula vechimii se bucură de o tradiţie foarte lungă în
sistemul judiciar spaniol ca modalitate de promovare. Până în
prezent, criteriul răspândit de promovare de la „Judecător” la
„magistrat”- precum şi de la „avocat fiscal” la „fiscal”- continuă să
fie vechimea.Astfel:
- 50% din posturile vacante din categoria de magistrat (din
cadrul jurisdicţiilor civile şi penale) vor fi ocupate de către
judecătorii nou recrutaţi care au trei ani vechime. Judecători, prin
urmare, dobândesc în mod obligatoriu statutul de magistrat, în
funcţie de ordinea lor în rang. Este posibil ca un judecător să refuze
promovarea automată în rangul de magistrat (de exemplu, pentru
că preferă să nu se mute la o altă instanţă sau în alt oraş). În acest
caz, el poate să formuleze o cerere prin care solicită să rămână în
aceeaşi instanţă pentru încă doi ani (în orice caz, el poate doar
refuza promovarea de trei ori, astfel încât nu este posibil să rămână
în aceeaşi unitate judiciar pentru mai mult de opt ani).
- 25% din posturile vacante vor fi ocupate de către
judecători implicaţi în selecţia competitivă pentru a deveni
magistraţi în jurisdicţiile civilă şi penală, precum şi „magistraţi de
specialitate” din cadrul jurisdicţiilor administrative şi de muncă.
Avantajul în ceea ce priveşte promovarea automată pe criterii de
vechime este că sunt suficienţi doar doi ani de activitate. Mai mult
decât atât, acei magistraţii vor avea prioritate pentru a promova
automat când devin disponibile posturi vacante la Audiencias
Provinciales.
- 25% din posturile vacante rămase sunt rezervate pentru
accesul secundar al profesioniştilor din domeniul juridic, ce deţin
cel puţin zece ani de experienţă profesională.
b. Judecătorii pot promova în funcţia de magistraţi în
cadrul jurisdicţiilor civile şi penale prin intermediul unui examen de
selecţie. Procesul de selecţie, organizat de Şcoala Judiciară, are
la bază eseuri scrise, redactarea unor hotărâri judecătoreşti (şi
motivarea lor), prezentare orală a unor subiecte de drept.
Candidaţii care vor promova trebuie să urmeze un curs de trei luni
organizat de Şcoala Judiciară înainte de preluarea mandatului.
Sunt obligatorii cursurile în materie civilă, penală, administrativă,
dreptul muncii şi drept comercial.
Promovarea în cadrul jurisdicţiilor civile şi penale prin
selecţie competitivă nu se bucură de mare succes în cadrul
sistemului judiciar, din moment ce promovarea pe criterii de
vechime nu necesită o aşteptare prea îndelungată (şi, în plus, din
moment ce nici jurisdicţiile civile, nici penale nu oferă judecătorilor
un statut special), eforturile depuse de către candidaţi pentru
pregătirea examenelor nu compensează rezultatul aşteptării.
Magistraţii care doresc să promoveze pe posturi la
Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores şi
Audiencias Provinciales trebuie să depună o cerere la Comisia
Permanentă a CGPJ. Această comisie va desemna candidaţii în
raport de:
- specializare (candidaţii la Audiencia, ce deţin şase ani
de experienţă în aceeaşi jurisdicţie - opt ani, în cazul Audiencia
Nacional şi zece ani în cazul Tribunales Superiores de Justicia vor avea prioritate asupra celor fără specializare);
- rang.

B. Promovarea discreţionară
Numirea preşedinţilor din cadrul Audiencias Provinciales,
Tribunales Superiores de Justicia şi Audiencia Nacional, precum
şi a preşedinţilor de secţii Tribunal Supremo şi a magistraţilor de la
Tribunal Supremo se bazează pe puterea discreţionară a
Consiliului General al Magistraturii, care ia în considerare reguli de
specializare.
Ca şi în cazul anterior, candidaţii trebuie să depună o
cerere la Comisia Permanentă a CGPJ (aceştia pot aplica, de
asemenea, pentru mai mult de un post, stabilind ordinea de
preferinţă în cererea formulată), inclusiv acele acreditări pe care le
consideră cele mai relevante (grade, publicaţii, experienţă
profesională, etc.). Numirile sunt propuse de către Plenul CGPJ
(este necesară o majoritate calificată de trei cincimi) şi făcute
publice prin Decret Regal.
Patru din cinci posturi vacante de la Tribunal Supremo vor
fi ocupate de către membri ai sistemului judiciar, care au o vechime
în magistratură de minim de zece ani. Două dintre aceste posturi
vacante sunt rezervat magistraţilor care deţin o specializare în
domeniul civil, penal, administrativ şi dreptul muncii, precum iar
celelalte două posturi magistraţilor care îndeplinesc condiţiile
generale.
Pentru procurori, promovarea de la „fiscal” la „de sala
fiscal” este acordată în mod liber de către procurorul şef („General
Fiscal”). Consejo fiscal este organul îndreptăţit să elaboreze
propuneri pentru numiri şi, în general, este responsabil cu
elaborarea rapoartelor de promovare pentru toţi membrii
parchetelor (articolul 14 Estatuto del Ministerio Fiscal).
Preşedintele Curţii Supreme (care este, de asemenea,
preşedinte al CGPJ) este numit de rege, iar Procurorul General de
către Guvern.
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V.OLANDA
1.Caracteristici generale ale sistemul judiciar olandez
În Olanda, puterea judecătorească şi procuratura sunt
organizate distinct. Organizarea Procuraturii corespunde
modalităţilor de organizare a instanţelor de judecată.
Instanţele sunt organizate în instanţe sub-regionale,
urmate de instanţele regionale, curţile de apel (în total 4) şi în cele
din urmă Curtea Supremă de Justiţie.
Ţările de Jos sunt împărţite în 11 regiuni, fiecare cu propria
sa instanţă judecătorească, în circumscripţia cărora se află mai
multe instanţe subregionale (kantonlocaties). Instanţa regională
este alcătuită din maximum cinci secţii. Acestea includ
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întotdeauna secţia administrativă, secţia civilă, secţia penală şi
secţia sub-regională.
În Olanda există patru curţi de apel, în Haga, Amsterdam,
Arnhem-Leeuwarden şi 's-Hertogenbosch, care soluţionează
recursurile împotriva unei hotărâri judecătoreşti pronunţate de o
instanţă regională. Curtea de Apel reanalizează faptele cauzei şi
emite propriile concluzii. În majoritatea cazurilor, există
posibilitatea de a formula un recurs în casaţie împotriva hotărârii
Curţii deApel la Curtea Supremă a Ţărilor de Jos.
Curtea Supremă este cea mai înaltă instanţă din Ţările de
Jos, are sediul la Haga şi analizează aplicarea corespunzătoare a
legii de către instanţele inferioare, fără a mai analiza fondul unei
cauze.
Procuratura din Olanda este condusă de Consiliul
procurorilor generali (College van procureurs - Generaal) de la
Haga, care este responsabil de conducerea şi instruirea întregului
corp al procurorilor din Olanda. Toate parchetele sunt subordonate
Consiliului de procurorilor generali, fără a exista o relaţie ierarhică
între ele. Consiliul conduce serviciul de urmărire penală ca o
singură organizaţie. Colegiul este alcătuit din trei până la cinci
procurorilor generali, iar preşedintele este numit de Coroană.
Consiliul poate da instrucţiuni membrilor parchetelor cu
privire la sarcinile şi competenţele acestora cu privire la
administrarea justiţiei penale şi alte atribuţii legale, de exemplu,
supravegherea poliţiei. Procurorii sunt ţinuţi de aceste instrucţiuni.
Consiliul are întâlniri periodice cu ministrul justiţiei.
Pe lângă fiecare instanţă (rechtbanken) funcţionează un
parchet (parket). Astfel, Ministerul Public este format din 11 birouri
regionale ce acoperă aceleaşi teritorii cu cele ale instanţelor
regionale şi 4 parchete corespunzătoare curţilor de apel şi
Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. În
plus, există un parchet naţional cu sediul în Rotterdam, separat de
celelalte instanţe, cu competenţe în investigarea infracţiunilor de
crimă organizată cu caracter internaţional şi care prezintă un grad
sporit de periculozitate.
La nivelul curţilor de apel şi la Curtea Supremă de Justiţie,
procurorii sunt numiţi „Advocaat-Generaal”. Parchetul de pe lângă
Curtea Supremă de Justiţie condus de „Procureur-Generaal” este
independent şi nu se află sub autoritatea Consiliului Procurorilor
Generali ori a Ministrului Justiţiei.
Din punct de vedere formal, procurorii au calitatea de
funcţionari publici judiciari, şi, prin urmare, nu fac parte din aceeaşi
categorie ca şi judecători. Cu toate acestea, statutul lor în ceea ce
priveşte independenţa diferă de cea a judecătorilor.
Politicile privind recrutarea, selecţia şi cariera judiciară
sunt o responsabilitate comună a Ministerului Justiţiei, a
Instanţelor şi a Consiliului. Consiliul răspunde de calitatea
activităţii desfăşurată de instanţe şi politicile de personal. Regele,
la propunerea Ministerului Justiţiei, are competenţe în ceea ce
priveşte numirea judecătorilor.
Astfel, Ministerul Justiţiei răspunde de recrutarea, selecţia
şi formarea profesională a judecătorilor candidaţi, înfiinţează
Comisia de Recrutare a Membrilor Sistemului Judiciar (commissie
aantrekken leden rechterlijke macht) şi Comisia de Selecţie a
RAIO (funcţionari judiciari aflaţi în perioada de formare
profesională) şi îi numeşte pe membrii acestora. Aceleaşi
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persoane fac parte din ambele comisii. Comisiile funcţionează în
mod autonom. Membrii lor sunt judecători (preşedintele este un
membru al Curţii Supreme), procurori, avocaţi profesionişti şi
câţiva non-avocaţi cu funcţii de conducere în cadrul sectorului
privat sau public.
Există două modalităţi de acces în profesie: direct, pentru
absolvenţi de studii juridice, şi în cadrul unei selecţii, pentru
persoanele care deţin o experienţă juridică.
a) Prima modalitate presupune ca fiecare funcţionar
public judiciar să urmeze un program de formare de şase ani.
Acest program cuprinde un stagiu la o instanţă districtuală şi la un
parchet, un stagiu extern şi în continuare educaţia teoretică de a
îmbunătăţi abilităţile profesionale, abilităţi şi cunoştinţe.
Programul de instruire este acelaşi pentru toţi funcţionarii
publici judiciari independent de intenţia lor de a deveni procuror
sau judecător. Anual, funcţionarul public judiciar în formare va fi
evaluat în cadrul programului de formare.
Înainte ca un solicitant să fie selectat pentru a urma
programul de stagiatură, un comitet de selecţie va cere informaţii
scrise despre solicitant, va organiza un interviu cu solicitantul şi va
fi informat cu privire la rezultatele unui test psihologic al
solicitantului.
Orice persoană care doreşte să devină judecător trebuie
să aibă cel puţin şase ani de experienţă profesională. Această
experienţă poate fi obţinută prin urmarea unui curs intern de
formare organizat de corpul magistraţilor sau de un alt organism
din cadrul sistemului judiciar. Sistemul judiciar oferă formarea
profesională necesară.
După absolvirea facultăţii de drept, o persoană poate
solicita să devină „funcţionar judiciar aflat în perioada de formare
profesională” (RAIO). Procesul de recrutare şi selecţie cuprinde 4
etape majore, în care numărul candidaţilor se reduce treptat.
- Etapa 1: cererea de înscriere: candidaţii trebuie să
completeze un formular şi să îl trimită „Comisiei de Selecţie a
RAIO”, atestând îndeplinirea principalelor cerinţe: a) absolvirea
unei facultăţi de drept, cetăţenie olandeză, anumite calităţi
personale (capacitate de analiză, experienţă judiciară, hotărâre,
capacitatea de lucra în mod corespunzător în condiţii de stres,
bune abilităţi de comunicare, logică clară) .
- Etapa 2: testele şi interviul: Procedura de selecţie constă
într-un test de inteligenţă urmat de un interviu cu comisia de
selecţie pentru acei candidaţi care au îndeplinit cerinţele stabilite.
- Etapa 3: evaluarea şi interviul de selecţie: candidaţii
declaraţi admişi de către comisia de selecţie trebuie să treacă
printr-o evaluare psihologică şi printr-un alt interviu cu Comisia de
Selecţie a RAIO. Accesul se acordă în funcţie de rezultatele la
teste şi în conformitate cu numărul posturilor vacante. Testele sunt
concepute pentru selectarea celor mai talentaţi candidaţi.
- Etapa 4: şase ani de cursuri şi formare continuă la locul
de muncă: după ce sunt admişi la formarea profesională,
candidaţii vor fi repartizaţi unei instanţe. Formarea profesională
constă în cursuri şi formare continuă la locul de muncă, sub
supravegherea unui „mentor”, care de obicei este un judecător sau
un procuror cu experienţă.
Perioada de formare profesională pentru absolvenţii de
drept selectaţi este de 6 ani. Programul de formare de bază constă

în participarea la cursuri specifice, împărţite în patru stagii diferite.
După 38 de luni de formare profesională de bază, candidaţii
trebuie să opteze pentru o carieră de judecător sau de
procuror, apoi trebuie să urmeze o formare profesională
aprofundată de 10 luni şi o perioadă de doi ani de stagiu în afara
organizaţiei judiciare sau într-o funcţie judiciară din cadrul unei
societăţi comerciale.
Judecătorii candidaţi solicită numirea la o anumită
instanţă după cel de-al şaselea an de cursuri. Partea finală o
reprezintă un interviu cu judecători de la instanţa care are posturi
vacante, care poate să fie chiar instanţa la care candidatul a
efectuat formarea profesională. Prin acest interviu, instanţa
doreşte să se asigure că respectivul candidat se poate încadra în
organizaţie.
Procurorii îşi prezintă opţiunile privind numirea la un
parchet districtual cu comisia de plasare în cadrul parchetelor. Ei
pot solicita un aviz pozitiv din partea unui prim-procuror adresat
unei comisii a parchetelor. Această comisie funcţionează sub
responsabilitatea Colegiului Procurorilor Generali şi cuprinde
prim-procurori şi ocazional un membru al colegiului.
b) Adoua modalitate de admitere în profesie presupune
selecţia unor avocaţi cu experienţă ca judecători sau procurori
candidaţi.
Aceştia trebuie să îndeplinească cerinţele formale, şi
anume să deţină o licenţă/diplomă în drept, să fi împlinit cel puţin
31 de ani şi să aibă 6 ani de experienţă ca avocat profesionist
(avocat pledant, funcţionar public, angajat în sectorul privat).
Au fost stabilite proceduri diferite pentru judecători şi
procurori.
În cazul judecătorilor sunt prevăzute cinci etape:
completarea unui formular de informaţii; preselecţia din punct de
vedere formal; examinarea psihologică şi susţinerea a trei
interviuri cu trei perechi diferite de membri ai „comisiei de recrutare
şi selecţie”; găsirea unui loc la o instanţă la care se poate începe
formarea profesională ca judecător şi apoi este numit ca judecător
stagiar pentru o zi pe săptămână; formarea cu timp parţial la locul
de muncă, sub îndrumarea unui judecător cu experienţă.
Formarea profesională este de obicei orientată spre
învăţarea modului în care se desfăşoară şedinţele de judecată şi
se redactează sentinţele. După încheierea acestei faze, în funcţie
de experienţa şi cunoştinţele acumulate de candidat, judecătorul
stagiar participă la o serie de cursuri de drept la centrul de formare
judiciară. Programele de formare profesională diferă încă de la o
instanţă la alta. În cele din urmă, dacă instructorul este mulţumit de
rezultatele formării realizate, candidatul poate solicita un post
judiciar.
Evaluarea întocmită de judecătorul coordonator cu
referire la rezultatul participării la cursurile de formare este
relevantă pentru candidat: uneori candidaţii au nevoie de doi sau
trei ani înainte de a obţine calificarea. Candidaţii pot primi un aviz
pozitiv din partea instanţei şi pot fi numiţi judecători deplini.
În cazul procurorilor sunt prevăzute patru etape: avocaţii
cu experienţă îşi trimit CV-ul la comisiile de recrutare şi selecţie ale
parchetelor (Selectiecommissie OM), comisie de selecţie este
formată din procurori de diverse niveluri; selecţia preliminară
privind cerinţele formale; selecţia propriu-zisă în care are loc o

testare psihologică şi apoi trei interviuri în faţa unor diferite comisii
de selecţie asupra unor probleme precum analiza problemelor,
raţionament şi opinie juridică etc; formarea continuă la locul de
muncă pentru o perioadă de un an pe parcursul căruia trebuie să
urmeze şi cursuri speciale la centrul de formare judiciară, iar un
coordonator (un procuror cu experienţă) îi îndrumă în activitatea
zilnică; evaluarea.
În cazul avocaţilor cu experienţă care lucrează într-un post
temporar de procuror stagiar, evaluarea care are loc după un an
sau doi ani este decisivă. Dacă evaluarea este pozitivă, ei sunt
numiţi ca procurori la recomandarea prim-procurorului.
După procesul de selecţie, Colegiul Procurorilor Generali
trimite lista persoanelor selectate la Ministerul Justiţiei.

2.Promovarea judecătorilor şi procurorilor în funcţii
de execuţie şi numirea în funcţii de conducere
Judecătorii sunt numiţi pe viaţă. Formal, deciziile privind
cariera nu sunt afectate de măsurarea performanţei judecătorilor.
În Olanda, există mai multe ranguri pentru membrii sistemului
judiciar.
La nivel de instanţă districtuală:
- judecător;
- vice-preşedinte;
- vice-preşedinte coordonator (şef de secţie);
- vice-preşedinte senior (funcţie jurisdicţională, deţinută
de aceeaşi persoană ca şi preşedintele);
- preşedinte.
La nivel de curte de apel:
- judecător-consilier;
- vice-preşedinte;
- vice-preşedinte coordonator (şef de secţie);
- vice-preşedinte senior (funcţie jurisdicţională, deţinută
de aceeaşi persoană ca şi preşedintele);
- preşedinte.
Regele numeşte judecătorii, astfel încât, pentru a avansa
în carieră, judecătorul se înscrie pentru promovare în cazul în care
există un post vacant. Procedura de promovare este următoarea:
colegiul de conducere, constituit la nivelul instanţelor, (uneori după
consultarea adunării generale a judecătorilor) întocmeşte o listă
cuprinzând 3 propuneri pe care o trimite Consiliului judiciar care o
transmite Ministrului Justiţiei.
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Judecătorii care doresc să promoveze trebuie să urmeze
cursuri de management, organizate şi finanţate de Consiliul
Judiciar.
În materie administrativă judecătorii promovează doar
dacă se înscriu promovare şi după obţinerea calificărilor necesare.
Nu sunt prevăzute posturi de conducere judiciare care să
presupună o formă de promovare automată. Judecătorii pot fi
numiţi în funcţia de vice-preşedinte al unei instanţe. În general,
există un vice-preşedinte, care îndeplineşte atribuţii administrative
şi organizaţionale şi un vice-preşedinte, care are îndatoriri de
natură substanţială.
În ceea ce priveşte membrii Curţii Supreme Olandeze
(Hoge Raad), aceştia sunt numiţi de către Rege conform unei liste
întocmite de camera inferioară a Parlamentului (Tweede Kamer)
după ce acesteia i-a fost prezentată o listă de şase candidaţi de
către Curtea Supremă (articolul 118 secţiunea 1 din Constituţie).
Procurorii sunt funcţionari publici judiciari şi sunt numiţi pe
viaţă. Politica generală a Colegiului Procurorilor Generali este ca
deciziile privind cariera acestora să fie luate ţinând seama de
meritele şi competenţa acestora.
În cadrul Parchetului, există următoarele ranguri
profesionale la nivel de parchet regional:
- Procurorul pentru cazuri soluţionate de un complet
format dintr-un singur judecător;
- Procuror supleant;
- Procuror;
- Procurorul de clasa întâi;
- Procuror şef adjunct;
- Procuror şef.
Procurorii judiciari sunt:
- Avocat general;
- Avocat general şef supleant;
- Avocat general şef.
Procurorul pentru cazuri soluţionate de un complet format
dintr-un singur judecător este poziţia iniţială pe care o poate ocupa
persoana care a fost repartizat după trecerea perioadei de 6 ani în
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care s-a pregătit pentru intrarea în profesie. Procurorul
soluţionează cazurile standard tratate în complete unice, alcătuite
dintr-un singur magistrat sau judecător districtual. După doi ani ca
procuror de sesiuni unice, este posibilă promovarea în funcţia de
procuror.
Pentru gradele superioare, politica Colegiului Procurorilor
Generali este ca toţi candidaţii să fi trecut aşa-numitele „discuţii de
prognoză asupra carierei” cu procurorul şef sau avocatul general
şef din cadrul unităţii de parchet în care îşi desfăşoară activitatea.
Aceşti procurori cu atribuţii de management, asistaţi de un
consilier de dezvoltare în domeniul administraţiei, întocmesc o
prognoză a carierei, şi conduc o anchetă în scopul evaluării
competenţei lor profesionale. Fără parcurgerea acestor proceduri,
nu este posibilă adoptarea nici unei decizii privind promovarea
acestora în ierarhie. Această politică este îndeplinită şi menţinută
de către Colegiului Procurorilor Generali.
Pentru funcţiile de Procurorul Şef şi de Avocat General
Şef, Colegiului Procurorilor Generali face o propunere, iar
Ministrul Justiţiei, în principiu, va organiza un interviu cu candidaţii
recomandaţi înainte de numirea acestora.
Procurorul General de pe lângă Curtea Supremă este
numit pe viaţă.
Membrii Comitetului Procurorilor Generali, procurorii de
pe lângă curţile de apel şi procurorii districtuali, cât şi procurorii
Parchetului Naţional sunt numiţi prin Decret Regal.
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Consiliul Superior al Magistraturii este reprezentat în
12
Grupul de lucru privind contenciosul Uniunii Europene (GLCUE)
şi participă încă de la înfiinţarea sa la reuniunile organizate
semestrial, pentru a da eficienţă colaborării instituţionale în
materia reprezentării României la Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene (CJUE) şi a respectării jurisprudenţei CJUE, prin
dezbateri orizontale privind reprezentarea României, prin
identificarea de soluţii pentru îmbunătăţirea cooperării
interinstituţionale în această materie şi prin analiza implicaţiilor
evoluţiilor recente ale jurisprudenţei pentru autorităţile publice.
În acest context, al dialogului pentru eficientizarea
respectării jurisprudenţei CJUE şi pentru o mai bună cunoaștere şi
aplicare a dreptului UE, s-a născut ideea semnării unui protocol de
colaborare între Consiliul Superior al Magistraturii, entitate
reprezentativă pentru judecătorii şi procurorii din România şi
Ministerul Afacerilor Externe prin Agentul Guvernamental pentru
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, care asigură reprezentarea
României în cadrul procedurilor în faţa Curţii de la Luxemburg.
În concret, s-a avut în vedere rolul deosebit pe care
cererile având ca obiect pronunţarea unei hotărâri
13
preliminare (cererile preliminare) îl au în cadrul
jurisprudenţei naţionale. Procedura cererilor preliminare
reprezintă un instrument de cooperare între instanele naţionale şi
CJUE, cu caracter necontencios, mecanism prin intermediul
căruia se urmăreşte asigurarea unităţii dreptului UE, respectiv a
interpretării şi aplicării sale unitare, prin pronunţarea unor hotărâri
în interpretare sau în aprecierea validităţii, opozabile erga omnes.

Buna funcţionare a acestui instrument procedural
european, presupune un flux de informaţii comunicate corect,
în timp util, cu evitarea unor sincope sau suprapuneri, între
instanţele naţionale şi Curtea de la Luxemburg, rolul Agentului
CJUE fiind, în acest sens, unul esenţial. Pe aceeaşi linie se
încadrează Consiliul Superior al Magistraturii, prin atribuţiile sale
de reprezentativitate la nivelul corpului magistraţilor naţionali.
În considerarea acestor argumente, la iniţiativa
reprezentanţilor Agentului CJUE, cu prilejul discuţiilor cu
reprezentanii CSM în cadrul GLCUE, în cursul anului trecut a fost
lansată şi agreată ideea unei colaborări interinstituţionale
consfinţite printr-un protocol de colaborare.
Pornind de la iniiativa Agentului CJUE, materializată întrun prim draft al protocolului, la nivel de aparat tehnic, între cele
două instituţii a fost realizat un schimb de opinii şi propuneri pe
fondul acestui document, în special privind obiectul protocolului,
propunerile şi modificările fiind realizate şi transmise în format
electronic, pentru mai multă operativitate.
Astfel, dacă iniial Agentul CJUE inclusese în secţiunea
dedicată obiectului Protocolului ca la solicitarea MAE, CSM să
transmită copii de pe încheierile de şedinţă prin care instanţele
naţionale formulează cereri preliminare, precum şi copii ale
hotărârilor pronunţate în litigiile în care aceste cereri au fost
transmise sau în cauze asemănătoare celor pentru care s-au
formulat cereri preliminare, justificat de faptul că la nivelul
Agentului CJUE se are în vedere o analiză de follow up a cauzelor
soluţionate definitiv de instanţe şi în care Curtea de la Luxemburg
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personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, DAERIP
12
Grup interinstituţional specializat, formalizat prin art. 121 alin. (6) din OUG nr. 96/2012, care se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, în scopul asigurării
unei cooperări eficiente în contextul reprezentării României în procedurile prevăzute de art. 2 alin. (1) pct. 43 din HG nr. 8/2013; În GLCUE sunt reprezentate toate
ministerele. La solicitarea agentului guvernamental, pot face parte din acest grup şi alte autorităţi publice. Reprezentanţii în GLCUE sunt puncte de contact ale agentului
guvernamental în autorităţile publice care i-au desemnat, în ceea ce priveşte problematica reprezentării.
13
Reglementate de art. 267 TFUE
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s-a pronunţat printr-o hotărâre de interpretare a legislaţiei UE,
CSM a indicat faptul că, din perspectiva competenţelor sale nu se
poate menine o asemenea dispoziţie, ci eventual, având în
vedere interesul determinat de asigurarea unităţii interpretării
dreptului UE şi aplicării jurisprudenţei CJUE, s-ar putea face
precizarea că CSM va lua sau va depune diligenţe pentru
transmiterea copiilor de pe hotărârile instanţelor. Totodată, CSM a
argumentat şi faptul că menţiunea referitoare la transmiterea de
copii de pe hotărâri pronunţate în cauze similare celor în care s-au
formulat cereri preliminare este mult prea generală astfel încât s-ar
impune modificarea sa, varianta agreată fiind reformulată astfel
încât să se aibă în vedere cauze a căror soluţionare depinde de
aceleaşi probleme de interpretare a dreptului UE.
La data de 21 ianuarie 2014, Ministerul Afacerilor Externe
a transmis Consiliului Superior al Magistraturii o adresă în care se
meniona faptul că la nivelul MAE au fost parcurse toate etapele
necesare pentru aprobarea protocolului de colaborare şi se
solicita Consiliului analiza formei agreate la nivelul MAE a
protocolului - variantă revizuită potrivit observaţiilor şi discuţiilor
purtate cu reprezentanţii aparatului tehnic din CSM - în vederea
derulării procedurilor de adoptare la nivel intern a protocolului şi,
respectiv, a semnării sale ulterioare.
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Protocolul de colaborare între Consiliul Superior al
Magistraturii şi Ministerul Afacerilor Externe privind acordarea
sprijinului reciproc în vederea respectării jurisprudenei CJUE a
fost semnat la data de 27 martie 2014, la sediul Consiliului
Superior al Magistraturii (CSM),
Prin încheierea Protocolului s-a urmărit acordarea unui
sprijin reciproc între cele două instituii, în vederea promovării
jurisprudenei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE). Având
în vedere competenele legale ale fiecăreia dintre Pări şi
preocuparea pentru a asigura, atât utilizarea instrumentelor legale
europene în materia interpretării şi aplicării dreptului UE, cât şi
respectarea jurisprudenei CJUE, cele două instituii vor depune
diligenele necesare pentru a transmite, pe de o parte hotărârile
preliminare pronunate de Curte în cauze care au ca obiect cereri
transmise de instanţe române, respectiv o sinteză a jurisprudenei
CJUE, precum şi alte informaii privind stadiul şi obiectul aciunilor
în constatare şi al cererilor preliminare, iar pe de altă parte,
hotărârile instanelor naionale în litigiile în care asemenea cereri
au fost formulate sau situaia retragerii unor astfel de cereri
preliminare.

MANUALUL DE STATISTICĂ JUDICIARĂ.
PREZENTAREA FORMULARELOR STATISTICE
PENTRU MODULUL ECRIS
Judecător CRISTIAN IONIŢĂ
Şef al Serviciul de formare profesională şi statistică judiciară

Manualul de statistică judiciară a fost redactat de către
Biroul de statistică judiciară din cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii în anul 2011, odată cu implementarea Modulului
statistic în aplicaţia de bază Ecris. După cum se cunoaşte, acesta
(Modulul) a devenit obligatoriu pentru curţile de apel în anul 2012,
pentru tribunale în anul 2013 în anul 2014 pentru judecătorii, astfel
încât aplicaţia Abac judiciar a devenit caducă începând cu acest
an.
Manualul este structurat în 2 părţi în conformitate cu fluxul
de informaţii ce trebuie gestionate în aplicaţia Ecris şi anume
partea de introducere informaţii, respectiv partea de ieşiri
(rapoarte statistice).
Prezentăm mai jos descrierea rapoartelor statistice şi a
condiţiilor informatice care stau la baza acestora:

1. Informaţii auditabile
Scopul raportului - Acest raport pe rmite un
control/autocontrol al instanţei asupra acurateţei informaţiilor de
un anumit tip la momentul introducerii in Ecris. Raportul este
împărţit în 2 secţiuni: penal respectiv non penal (ceea ce
reprezintă toate materiile civile). Coloana „Interval de referinţă” are
însă aceleaşi valori pentru oricare din materiile civile.
Alegerea ca filtru a uneia dintre materiile civile, face ca pe
coloana „Valoare curentă” pentru poziţiile rezervate penalului să
apară valoarea zero. Simetric, la alegerea ca filtru a materiei
Penal, face ca valorile de pe coloana „Valoare curentă” rezervate
materiilor civile să fie zero.
Intervalele de referinţă cuprinse în interiorul coloanei
„Interval de referinţă” sunt fixe şi predeterminate, dar pot fi oricând
ajustate la nivel central dacă se apreciază că este necesar, după
consultarea beneficiarilor. Spre exemplu, intervalul 80 - 95%
pentru reclamanţi majori poate fi înlocuit cu 80 - 99% după un
anumit timp de observaţie.
Semnificaţia intervalelor - aceste intervale procentuale
reprezintă limitele între care trebuie să se încadreze un anumit
parametru în totalitatea informaţiei de acel gen. În exemplul de mai
sus, se presupune că dacă numărul reclamanţilor majori se
încadrează între 80 şi 95%, informaţia a fost introdusă corect în
Ecris la interfaţa Părţi - Detalii statistice. Astfel, dacă numărul

reclamanţilor majori este de 100% într-un an la o anume instanţă,
se presupune că informaţia poate fi alterată şi necesită o evaluare.
Analog, dacă numărul majorilor este spre exemplu de 40%, din
nou se nasc suspiciuni asupra acurateţei informaţiei.
Faptul că pentru un anumit parametru se completează
coloana „Posibile probleme” cu DA, nu înseamnă neapărat că
informaţia nu este corectă, ci doar că naşte un semn de întrebare.
La o anume instanţă în principiu se poate ca numărul reclamanţilor
majori să fie de 100% în intervalul de referinţă.
Dacă această coloană se completează cu gri, semnul DA
dispare, ceea ce face ca informaţia să fie apreciată ca fiind
corectă.
Aşa cum am menţionat, la finalul anului, prin comparaţie
cu mai multe instanţe, sau la solicitarea beneficiarilor, limitele
acestor intervale pot fi ajustate dacă cele curente nu sunt realiste.
Ajustarea parametrilor va fi naţională şi nu la una sau alta dintre
instanţe.
O discuţie specială presupun parametrii „Încheieri finale
neînchise” respectiv „Hotărâri neînchise”. Pentru prima ipoteză
intervalul este 0 20% ceea ce înseamnă că, dacă la finele
intervalului, în cadrul instanţei respective se regăsesc mai mult de
20% astfel de încheieri neînchise poate fi identificată o problemă.
La stabilirea limitei de 20% s-a avut în vedere că termenul de
redactare şi deci de închidere a încheierilor este foarte scurt.
Pentru cea de-a doua ipoteză, limita superioară a fost
mărită cu 10%, dat fiind faptul că timpul legal de redactare a
hotărârilor este mult mai mare.
Prin Încheieri finale se înţeleg cele 5 documente de tip
final.
Prin Hotărâri se înţelege - Hotărâre (id.3035)

2.Informaţii relevante (detaliate)
Scopul raportului - acest raport nu urmăreşte să pună în
evidenţă volumul de activitate total al instanţei (pentru acesta se
va genera raportul Volum de activitate), ci doar defalcarea pe
capitole şi subcapitole a informaţiei pe materii.
Dacă se doreşte aflarea valorilor pentru un singur obiect,
este preferabilă generarea raportului exclusiv pentru acel obiect
(cu ajutorul filtrului de obiecte) şi nu pentru întreaga materie.
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Avantajul constă în faptul că raportul va fi generat mult mai repede
şi informaţia mai uşor de vizualizat.
Avertisment - dacă se urmăreşte generarea informaţiei
pentru o materie (sau pentru un obiect) dar pentru stadiul
procesual fond, se va selecta materia respectivă pentru început
cu stadiul procesual fond, apoi cu stadiul procesual revizuire fond şi la final cu stadiul procesual contestaţie în anulare - fond
(ordinea este întâmplătoare). La fel pentru stadiile procesuale apel
sau recurs. Doar generarea tuturor celor 3 variante (şi însumarea
lor) poate oferi informaţia completă despre un anume stadiu
procesual (pe materia sau obiectul selectat). Generarea
informaţiei numai cu stadiile procesuale Fond, Apel sau Recurs nu
poate fi decât parţială.

Liniile:
Informaţia este structurată pe capitole de gradul 0, 1 sau 2.
Capitolele de gradul 2 sunt atributele ce se bifează in CDMS la
închiderea statistică a obiectelor. Acestea se diferenţiază şi în
funcţie de culori.Albastrul închis reprezintă capitolele de gradul 0.
Capitolele de gradul 0 nu sunt detaliate exhaustiv în
capitole de gradul 1 astfel încât suma capitolelor de gradul 1 nu
este întotdeauna egală cu valoarea din capitolul de grad 0, însă pe
intervale scurte poate fi. Suma capitolelor de grad 1 este mai mică
sau egal cu valoarea capitolului de grad 0.
Exemplu - capitolul de gradul 0 „Infracţiuni contra
patrimoniului” cuprinde 15 obiecte dar se subdivide în numai 6
obiecte (capitole de gradul 1).
Capitolele de grad 2 (atributele ce se bifează în Ecris) nu
se regăsesc în nici o cheie cu capitolele de grad 1 întrucât, pe de o
parte grefierul poate bifa mai multe atribute pe un obiect (spre
exemplu furtul poate fi concomitent in loc public, in timpul nopţii şi
săvârşit de 2 sau mai multe persoane împreună) sau, pe de altă
parte, până la închiderea statisticii pe obiecte, deşi obiectul
principal sau cele secundare sunt create odată cu dosarul,
deocamdată nu este bifat nici un atribut.
Dacă se alege spre generare întreaga materie, fără a
alege şi un anume obiect (spre ex. materia penal) capitolele vor
indica valoarea lor completă (spere exemplu capitolul Altele vor
indica 100 de cauze din care Infracţiuni silvice 20 de dosare.
Dacă însă se doreşte generarea informaţiei pentru un singur
obiect (spre ex. Infracţiuni silvice), informaţia va fi generată astfel:
Altele = 20. Totodată, în titlul raportului se va indica faptul că
informaţia priveşte doar obiectul Infracţiuni silvice.
Capitolele indiferent de grad vor apărea în statistică dacă
au cel puţin o valoare mai mare ca 0 pe oricare dintre coloane.
De altfel, tabelele sunt dinamice, atât pe verticală cât şi pe
orizontală, astfel încât ele vor diferi de la perioadă la perioadă sau
de la instanţă la instanţă (pot lipsi linii sau coloane daca nu au
valori).
Raportul RL2 vizează exclusiv materia Civil contravenţional, stadiul fond şi numai pentru judecătorii. Obiectul
implicat din cadrul materiei civil este Plângere contravenţională.
Se recomandă instanţelor folosirea acestui obiect din
cadrulmateriei civil şi nu obiectul cu acelaşi nume din materia
contencios administrativ (informaţia va apărea mult mai detaliat).
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Coloanele:
Cu excepţia coloanelor rezervate soluţiilor, fiecare
coloană este defalcată în funcţie de obiectele principale sau
secundare. Volumul de activitate va fi totuşi apreciat în funcţie de
valorile de la coloanele PP.
a) stoc iniţial - se constituie din dosarele create înainte de
data de început a intervalului şi care nu au fost soluţionate până la
această dată. Dosare soluţionate = dosare cu document final
închis. Dacă un dosar a fost creat după data de 01.01.2011 şi nu
fost închis (dar trebuia să fie închis), se va regăsi în stocul iniţial la
nesfârşit în viitor. Acest lucru va duce la reducerea operativităţii
instanţei, dosarul neregăsindu-se la coloana de Soluţionate.
Odată închis un dosar, acesta va părăsi colana de stoc final şi se
va transfera în cea de soluţionate.
b) Intrate - se constituie din dosarele nou create cu Data
dosar în interval (dar ulterior datei de 01.01.2011).
c) Soluţionate - dosarele cu document final închis, cu data
de închidere în interval. Documentele finale închise sunt cele 6
enumerate mai sus. Documentele finale vor fi create exclusiv din
pagina de soluţii (nu din pagina de Documente la dosar). Daca
există documente finale neînchise, ele vor fi închise cât mai
curând. Dacă o parte din documente au fost create din pagina
Documente la dosar şi chiar dacă au fost închise, vor fi şterse, iar
ulterior vor fi recreate din pagina de soluţii şi reînchise.
d) Soluţiile - pentru dosarele non penale, soluţiile se vor
alege din părintele +Civil. Pentru dosarele penale, soluţiile se vor
alege din părintele +Soluţionare.
Soluţiile care contează în statistică sunt cele din anexa la
prezentul manual. Dacă este aleasă o soluţie necorespunzătoare
(de exemplu Amânare sau Soluţionare în loc de Civil - fond admite cererea) aceasta nu se va regăsi în statistică. De
asemenea dacă este ales doar părintele +Civil, aceasta nu se va
regăsi în statistică. În fine, dacă se alege soluţia corespunzătoare
dar aceasta nu este inclusă în statistică, aceasta nu se va regăsi.
Nu este suficientă nici alegerea părinţilor +Civil sau
+Soluţionare.
Se va lua în considerare o singură soluţie pe un dosar,
chiar dacă sunt mai multe documente finale.
Numărul soluţiilor este mai mic sau egal cu numărul
dosarelor soluţionate. Diferenţa poate fi interpretată ca facând
parte din alte soluţii. Ca urmare a introducerii întâmplătoare a
soluţiilor în dosar (vezi mai sus), este posibilă situaţia ca, spre
exemplu, suma coloanelelor Admite apelul şi Respinge apelul
(care în principiu pot acoperi 99% din soluţiile posibile) să nu
constituie decât 20% din numărul dosarelor soluţionate.
e) Stoc final - diferenţa între volumul de activitate şi
dosarele soluţionate.
Notă - întrucât dosarele sunt numărate în funcţie de
obiecte şi de atributele bifate, uneori pot apărea diferenţe în
raportul generat faţă de situaţia reală din Ecris sau de cea din
raportul Volumul de activitate. Aceasta, ca urmare a unor
disfuncţionalităţi create de către utilizatorii Ecris. Spre exemplu, un
dosar de Ordonanţă preşedinţială, pentru care s-au bifat atribute
în Control statistic pentru obiecte, dacă i se schimbă obiectul în
Revendicare, dosarul va fi numărat de 2 ori în acest raport (şi la
revendicare şi la ordonanţă preşedinţială). Dacă modificarea

obiectului în Revendicare se produce anterior bifării atributelor
pentru Ordonanţa preşedinţială, dosarul va fi numărat
corespunzător (o singură dată).
De asemenea, se constată neconcordanţe la nivelul
dosarelor foarte vechi recreate în Ecris în anul 2011. Spre
exemplu, în lista dosarelor penale din raportul statistic, poate
apărea capitolul de gradul 0 Succesiuni, întrucât este contabilizat
alături de toate celelalte dosare, un dosar care este de Materie
penală dar cu Obiectul partaj (!!!!!).
Pot apărea de asemenea probleme la schimbarea
stadiului procesual, după bifarea atributelor în Control statistic
pentru obiecte.
În orice caz, pentru acest raport sunt admisibile erori faţă
de aplicaţia Ecris de (+/-) 5%. Aceasta, exclusiv ca urmare a
modului de operare în Ecris. Pentru observarea exactă a
volumului de activitate al instanţei se va accesa raportul Volum de
activitate, unde aceste probleme nu se pun în nici un fel.
În instanţele ideale, suma capitolelor de gradul 0 este
egală cu valorile din raportul Volum de activitate pe toate
coloanele.
Aşa cum am precizat deja, se impune ca toate filtrele să fie
completate, pentru ca raportul să fie generat mai repede şi să fie
uşor de citit (cu excepţia filtrului Departament care trebuie lăsat
liber de majoritatea instanţelor). Daca se doreşte generarea
raportului pe toate materiile, se recomandă generarea sa materie
cu materie.
Coloanele de soluţii vor fi completate în funcţie de materie
numai dacă la introducerea soluţiei finale, grefierul a ales soluţia
rafinată (spre ex. nu s-a mulţumit la a trece părintele Civil sau
Soluţionare). De asemenea, dacă documentul final nu este închis,
dosarele nu se vor monitoriza ca soluţionate. Dosarele vor fi
considerate ca soluţionate indiferent de tipul de document final
ales.
De asemenea, la defalcarea unei informaţii (in funcţie de
existenta sau nu a unor atribute), nu exista o cheie, in sensul ca
suma atributelor nu este egală cu valoarea părintelui (ci mai mică
sau egal), întrucât obiectul principal (părintele) se adaugă chiar de
la crearea dosarului, iar atributele se bifează mult mai târziu.
Probabil atributul Altele ar trebui să fie invizibil pentru statistică,
deşi este sine-qua-non în Ecris (permite ca cel puţin un atribut să
fie bifat).

3.Cauze suspendate
Scopul raportului - acest raport este menit a genera
toate dosarele suspendate în cadrul instanţei la momentul curent,
mai ales pentru a se observa dacă este cazul a se constata
perimarea acolo unde este cazul (acesta este şi motivul pentru
care sunt relevate temeiurile suspendării). În momentul în care se
introduce un termen viitor în dosar, cauza încetează de a mai fi
suspendată. Aceasta întrucât un dosar care are creat termen în
viitor, nu se mai impune a fi cercetat sub aspectul îndeplinirii
condiţiilor de perimare (lista ar fi completată în mod neîntemeiat,
cu o serie de dosare care deja au fost repuse pe rol).
Nu exista filtru de interval de timp, astfel că raportul va
afişa toate cauzele care se afla in suspendare la momentul curent.

Se intenţionează introducerea unui filtru nou (în cadrul
dezvoltărilor ulterioare) cu conţinutul: “mai vechi de 6 luni”şi “mai
vechi de 1 an”.
Dosare suspendate: Un dosar este considerat a fi
suspendat la termenul X, daca decizia data la termenul respectiv
este de suspendare (se va alege şi unul dintre motivele de
suspendare) şi dacă s-a creat un document de tip “Încheiere de
suspendare”. Dacă se alege numai părintele Suspendare,
motivul suspendării va apărea în tabel la coloana “nedeterminat”.
Dacă soluţia nu este de suspendare concomitent cu tipul
de document Încheiere - suspendare, dosarul nu va fi relevat în
raport. De asemenea, dacă un nou termen este creat în aceeasi zi
cu cel de suspendare, raportul nu il afişează şi dosarul va fi
considerat suspendat.
Semnul “X” este menit să releve care a fost motivul de
suspendare a cauzei, dacă a fost ales ca atare în nomenclatorul
de soluţii.
Coloanele raportului sunt dinamice, astfel încât dacă un
motiv de amânare nu a fost ales în instanţă în interval, coloana nu
se va genera.
Avertisment - numărul dosarelor suspendate din acest
raport nu este identic cu cel relevat în rapoartele 19 şi 20 (chiar
dacă în aceste rapoarte se alege intervalul curent). Aceasta
întrucât, în acele rapoarte, există filtru de interval, astfel încât
informaţia este preluată din istoric. În rapoartele 19 şi 20, vor fi
evidenţiate dosarele care la finele intervalului sunt în stare de
suspendare (independent de faptul că s-a mai creat sau nu un
termen viitor. Cu alte cuvinte, un dosar suspendat la data de
01.01.2011 şi care are un termen viitor la data de 01.01.2012
(termen creat în data de 01.06.2011), va rămâne suspendat până
la data de 31.12.2011. În condiţiile raportului nr. 3, dacă ziua
curentă este 01.10.2011 dosarul nu mai apare suspendat, întrucât
are deja creat un termen viitor.
Diferenţa de ipoteză este justificată de scopul diferit al
celor două rapoarte.

4. Dosare vechi în sistem
Scopul raportului - evidenţierea tuturor dosarelor mai
vechi de o anume vechime (corespunzătoare filtrului) în funcţie de
vechimea dosarului după scăderea perioadei de suspendare
(dacă o astfel de suspendare există). Spre exemplu, dacă se alege
filtrul perioadei de vechime „mai mare de 6 luni” şi dosarul are 10
luni în total, dar numai 5 luni după scăderea perioadei de
suspendare, acesta nu va apărea în raport.
Vechime totală: vechimea dosarului (data curenta - data
dosar);
Vechime efectivă: vechimea dosarului fără eventualele
perioade de suspendare;
Dosar vechi: pentru ca un dosar sa fie considerat vechi, el
trebuie sa aibă o anumită vechime efectivă (1-2 ani, 2-3 ani, etc,
funcţie de stadiul procesual) şi să fie pe rol (adica să aibă
planificat un termen in viitor, sau să fie suspendat). Suspendat
= concomitent şi soluţie şi document de suspendare.
Subraportul RL1 indică şi apartenenţa la complete a
fiecărui dosar, iar subraportul RL2 indică proporţia dosarelor vechi
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(raportat la vechimea aleasă în filtru) ale unui complet, raportat la
totalitatea dosarelor nesoluţionate ale acelui complet (pe coloana
“Procent dosare vechi”), în timp ce subraportul RL3 realizează o
concentrare a informaţiei de la RL2 la nivelul întregii instanţe.
Pentru subraportul RL1, legătura cu completul se face în
funcţie de judecătorul de pe dosar, iar dacă nu este completat
nimic în acel câmp,va se face în funcţie de judecătorul de pe
şedinţă. Aceasta înseamnă că dosarul trebuie să fi avut cel puţin o
şedinţă de judecată (evident la judecătoul x). Pentru dosarele care
au primul termen în viitor, nu se poate face relaţia cu judecătorul,
astfel încât pentru toate acestea s-a introdus apartenenţa la
completul generic “Nedeterminat” (in viitor inseamna in raport de
data curenta). Acest fapt nu alterează procentul determinat în
cadrul subraportului RL2.
La nivelul subraportului RL1, pentru fiecare termen trecut
este indicat şi motivul pentru care a fost amânată cauza. De
asemenea, motivul este menţionat şi pentru termenele viitoare
pentru ipoteza preschimbării termenelor de judecată.

5. Redactări restante
Scopul raportului - identificarea hotărârilor neredactate
în termen, precum şi a zilelor rămase până la ieşirea din termenul
legal de redactare. Un document este considerat redactat la
momentul închiderii (este important ca el să fi fost creat din pagina
de soluţii şi nu din pagina Documente în dosar). Spre deosebire de
redactor, în acest raport nu se va lua în considerare câmpul „Data
redactării” ci exclusiv „Data închiderii” (data redactării este
modificabilă şi, în plus, data închiderii documentelor finale este un
concept unitar la nivelul întregului modul de statistică).
RL1 - nu exista interval de timp: se vor afişa toate
documentele de tip Hotărâre care nu au fost încă închise şi care
au depăşit perioada legală de redactare. Se poate alege şi numai
un singur magistrat din cadrul instanţei, sau mai mulţi.
RL2 - apare posibilitatea alegerii unui interval de timp: se
vor avea în vedere doar documentele deja închise în perioada de
referinţă (data început data sfarsit). Se va face un raport între
documentele închise cu intarziere, din totalul tuturor celor închise
în intervalul ales (se va observa astfel gradul de redacatre cu
întârziere al unui anumit magistrat respectiv al instanţei.

manual la primul termen deşi se impunea distribuirea lor în regim
aleatoriu.
Prin acest raport, se vor afişa toate dosarele distribuite
manual în perioada de referinţă (data început-data sfârşit).
Primul termen = primul termen repartizat în dosar ca
operaţiune, nu primul termen în raport de data curentă.
Ex: Primul termen repartizat aleatoriu în dosar =
01.06.2011. Termenul se comută manual la 01.04.2011. Dosarul
nu va apărea în raport.
Dacă termenul (manual sau automat) se şterge şi se
înlocuieşte cu un alt tip de termen (manual sau automat) raportul
nu se schimbă, pentru că modificarea nu se schimbă în istoric.
Doar ştergerea dosarului duce la nevizibilitatea dosarului în raport.

8. Asistenţă juridică din oficiu
Scopul raportului - prefigurarea de către M.J. a unui
buget anual pentru acest serviciu.
Prin acest raport, se vor avea în vedere doar dosarele care
au avut cel putin o şedinţă în perioada de referinţă. De asemenea,
raportul ia în calcul numai dosare din materia Penal. Se poate
alege şi generarea raportului pentru un anume obiect (numai
dintre cele penale).
Raportul generează informaţia atât pentru inculpaţi cât şi
pentru victime.
Prin victime se întelege - părţile cu clasele procesuale
fond parte vătămată şi parte civilă. Această definiţie este valabilă
pentru toate rapoartele statistice.
Prin inculpat se înţelege - pe lângă condiţia de a fi parte cu
Clasa procesuală fond = inculpat se mai adaugă 2 condiţii
suplimentare - Calitatea procesuala curenta sau Calitatea
procesuala anterioară (pentru dosarele în căi de atac) să fie petent,
contestator sau condamnat şi totodată Clasa procesuală fond sa
nu fie parte vătămată sau parte civilă. De asemenea condiţia e
valabila numai pentru materia penal. La câmpul Calitatea
procesuala anterioară, întrucât permite si free text, se vor lua în
considerare şi valorile aproximative (ex - petente în loc de petent).
Definiţia a inculpatului se repercutează în toate rapoartele
statistice !!!

9. Asistenţă juridică gratuită
6. Documente redeschise
Scopul raportului - evitarea redeschiderii abuzive a
documentelor de tip final.
Oricare document de tip final se poate redeschide din pagina
Documente în dosar după introducerea motivului de redeschidere.
Condiţia raportului este aceea ca data redeschiderii să fie
în interval. Un dosar poate apărea de mai multe ori în aceeaşi zi
dacă au avut loc închideri şi redeschideri succesive.
Se recomandă evitarea redeschiderii documentelor mai
ales după comunicarea acestora către părţile din dosar.

7. Dosare distribuite manual
Scopul raportului - identificarea dosarelor distribuite
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Este practic vorba despre acelaşi raport ca la punctul 8,
dar cu referire la materiile non penale.

10. Interpreţi
Scopul raportului - prefigurarea de către M.J. a unui
buget anual pentru acest serviciu.
În acest raport, se vor avea in vedere doar dosarele care
au avut cel putin o şedinţă în perioada de referinţă.
Dacă nu este completată corect calitatea partilor în
aplicaţie, este posibil ca numărul dosarelor afişate sa fie mai mare
decât totalul din tabel.
Raportul are şi posibilitatea de a afişa dosarele în concret
în care au existat interpreţi precum şi afişarea limbii folosite (RL2).

Se permite astfel verificarea prin sondaj a concordanţei bifelor
statistice cu realitatea din dosare.

11. Ziarişti
Scopul raportului - în anii anteriori exista un interes
foarte mare asupra acestui gen de informaţie întrucât agresarea
ziariştilor era considerată o agresiune la libertatea presei. Sunt de
interes infracţiunile de violenţă îndreptate împotriva ziariştilor
(ziariştii care au calitate de parte vătămată).
Pentru a menţine un echilibru, pe acelaşi raport au fost
monitorizate şi infracţiunile specifice în care ziariştii pot fi inculpaţi
(şantaj, ameninţare, calomnie şi ultraj).Aşadar, în funcţie de obiect,
coloanele „Inculpaţi” şi „Victime” se vor popula cu valori, după caz.
Se vor avea în vedere dosarele create în perioada de
referinţă (dată inceput - dată sfarsit).
De asemenea, pentru anume obiecte ziariştii sunt
monitorizaţi ca inculpaţi (pentru infracţiuni specifice) în timp ce
pentru altele ca părţi vătămate (pentru infracţiuni de violenţă).
Ocupaţia ziarist se ia din câmpul de ocupaţii de la Părţi detalii statistice.

Exemplu pentru o instană de tip “Judecătorie” (la fel și
tabelul de mai sus)
Col. 2 - cauze soluţionate la instituţia curentă (se vor
număra dosarele soluţionate cu document final
închis in intervalul de referinţă la judecatorie
oricare ar fi tipul de document final închis);
Col. 3 - cauzele atacate la instanta curentă care au intrat la
tribunal în apel şi recurs în perioada de referinţă;
Col. 4 - (Col.3 / Col.2 * 100)%
Col. 5 - (Col. 7 / Col. 2 * 100)%
Col. 6 - cauzele intrate la instituţia superioară care au fost
soluţionate la această instanţă (document final
închis) in perioada de referinţă. Se va verifica
astfel care din cauzele intrate la tribunal (col. 3) au
fost soluţionate la tribunal şi al căror document
final a fost închis in perioada de referinţă.
Col.7 - cauzele intrate la instanţa superioară şi care au fost
admise (Admite apel,Admite
Recurs, cu copiii); Se va verifica astfel care din cauzele
intrate la tribunal (col. 3) au fost soluţionate la tribunal cu soluţia de
"Admitere”. (Se număra doar dosarele cu document final închis în
perioada de referinţă).
Col.8 - (Col. 7 / Col. 6 * 100)%
2. Indice de casare pentru instantele inferioare

11 bis. Indicele de casare
Notă acest raport a fost suspendat pe de o parte pentru că
ultimele modificări ale aplicaţiei Ecris-cdms nu mai permit
urmărirea trasabilităţii unui dosar la mai multe instanţe (vezi
efectul reînvierii dosarelor) iar pe de altă parte, raportul nu mai
putea funcţiona în materie penală ca urmare a posibilităţii atacării
dosarelor judecătoriei atât la tribunale cât şi la curţile de apel.
1. Indice de casare propriu

Exemplu pentru o instană de tip “Tribunal” (la fel și tabelul
de mai sus)
Col. 2 - cauze soluţionate la instituţia inferioară (se vor
număra dosarele soluţionate cu document final
închis în intervalul de referinţă la judecătorie);
Col. 3 - cauzele atacate la instanţa inferioară care au intrat
la tribunal în apel şi recurs în perioada de
referinţă;
Col. 4 - (Col.3 / Col.2 * 100)%
Col. 5 - (Col. 7 / Col. 2 * 100)%
Col. 6 - cauzele intrate la instituţia superioară care au fost
soluţionate la această instanţă (document final
închis) în perioada de referinţă. Se va verifica
astfel care din cauzele intrate la tribunal (col. 3) au
fost soluţionate la tribunal si al căror document
final a fost închis în perioada de referinţă.
Col.7 - cauzele intrate la instanţa superioară şi care au fost
admise (Admite apel,Admite
Recurs, cu copiii); Se va verifica astfel care din cauzele
intrate la tribunal (col. 3) au fost soluţionate la tribunal cu soluţia
de "Admitere”. (Se numara doar dosarele cu document final
închis in perioada de referinţă).
Col.8 - (Col. 7 / Col. 6 * 100)%
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Pe linii se vor afişa instanţele inferioare de la care au venit
dosarele. Se doreşte afişarea doar acelor instante care au trimis
peste un anumit numar de dosare. (In momentul de faţă se
afişează instanţele care au trimis mai mult de 2 dosare către
tribunal pentru a se evita cauzele izolate de strămutări).

Intrate: dosarele create în perioada S-E
2. Cauze soluţionate - dosarele soluţionate în S-E

12. Modul de atacare a cauzelor
Scopul raportului - observarea, pe tipuri de obiecte, a
gradului de atacabilitate (din raportul nr. 2 va fi selectat obiectul x şi
se va determina numărul cauzelor soluţionate în interval, ulterior
se va genera raportul nr. 12 pentru acelaşi interval şi se va putea
realiza un procent al atacabilităţii pe tipuri de obiecte sau materii).
Raportul nu evidenţiază din punct de vedere cantitativ
atacabilitatea (dacă pe un dosar sunt declarate 5 recursuri, se va
monitoriza faptul că a fost atacat cu recurs, întrucât este suficientă
o cale de atac pentru a declanşa întreg mecanismul specific al
instanţelor). Se va lua în consideraţie ultima cale de atac introdusă
(dacă sunt introduse mai multe căi de atac diferite în aceeaşi zi,
ordinea însă este aleatorie).
Se vor lua în considerare numai dosarele soluţionate (cu
document final închis) iar informaţia este adusă în raport dacă data
închiderii şi calea de atac sunt ambele în interval.
Pentru dosarele cu stadiul procesual Fond (exclusiv
fond) vor fi generate coloanele Apel, Recurs, Contestaţie în
anulare (cuprinde toate cele 3 forme) şi Revizuire (cuprinde toate
cele 3 forme). Pentru dosarele cu stadiul procesual Apel
(exclusiv apel) vor fi generate coloanele Recurs, Contestaţie în
anulare (cuprinde toate cele 3 forme) şi Revizuire (cuprinde toate
cele 3 forme). Pentru dosarele cu stadiul procesual Recurs
(exclusiv recurs) se vor genera coloanele Contestaţie în anulare
(cuprinde toate cele 3 forme) şi Revizuire (cuprinde toate cele 3
forme).

13. Volumul de activitate
Scopul raportului - permite vizualizarea volumului de
activitate al instanţei (ceea ce nu este specific pentru raportul nr.2).
Raportul cuprinde 3 tabele:
1.Stoc iniţial și intrate (exemplul prezentat este pentru
judecătorie motiv pentru care pe coloană apare doar gruparea
fond; in funcţie de tipul de instanţă, se vor genera şi coloanele apel
şi recurs cu cele 3 subgrupe: stoc iniial, intrate şi total). Spre
deosebire de raportul nr. 2, stadiul fond cuprinde automat toate
cele 3 substadii (fond, revizuire-fond, contestaţie în anulare-fond).
Acest fapt este valabil şi pentru apel şi recurs.

Considerând intervalul: S (data început ) - E (data sfârșit):
Stoc iniial: dosarele create înainte de S care erau
nefinalizate la începerea intervalului (fără document final închis).
Nefinalizat = fară document final închis
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(document final închis, oricare ar fi tipul de document final).
3. Stoc la sfârșitul perioadei - dosarele care la sfârşitul
intervalului sunt încă nefinalizate.

Compunerea stadiile procesuale este dată astfel:
FOND: Fond, Strămutare, Contestaţie în anulare - Fond,
Revizuire - Fond.
APEL: Apel, Contestaţie în anulare - Apel, Revizuire Apel.
RECURS: Recurs, Recurs în interesul legii, Sesizare
prealabilă, Recurs în casaţie, Contestaţie în
anulare - Recurs, Revizuire - Recurs.
CONSTESTA II: Contestaţie(NCPP), Contestaţie(ICCJ).

14. Număr mediu termene pentru finalizarea unei cauze
Scopul raportului - permite efectuarea unor comparaţii în
interiorul unei instanţe între diferite complete de judecată pe
oricare materie şi obiect în ceea ce priveşte numărul de termene
necesar pentru soluţionare cauzei. Comparaţia poate fi făcută şi
pe materii (toate obiectele) dar şi între instanţe prin intermediul
subrapoartelor RG.
Exemplu - se constată că C1 soluţionează în medie un
dosar de revendicare în 5 termene de judecată iar completul C2 în
15 termene de judecată (ca medie).
Raportul permite şi calcularea numărului mediu de dosare
pe şedinţă tot pentru o comparaţie între complete şi instanţe.
1. Nr mediu de şedinţe pentru finalizarea unei cauze se vor avea în vedere doar dosarele soluţionate (închis unul din
documentele de tip final) în intervalul de referinţă şi pentru acestea
se va calcula nr. mediu de şedinţe de care a fost nevoie pentru
finalizare. Apartenenţa la un complet se face în felul următor: un
dosar e socotit la completul X dacă ultima şedinţă a dosarului din
interval a fost judecată de completul X.
2. Nr. mediu dosare pe sedinţă - se vor avea in vedere
doar şedintele ce au avut loc în intervalul de referinţă şi pentru
acestea se va verifica câte dosare s-au judecat, urmând să se
calculeze nr. mediu de dosare pe şedinţă (nu există condiţie de
unicitate dosar, ceea ce înseamnă că un dosar care apare la mai
multe termene în interval, va fi luat în considerare de fiecare dată).
Apartenenţa la un complet se face în felul următor: pentru

completul X se vor avea în vedere doar şedinţele din interval unde
a judecat respectivul complet.

15. Timpul mediu pentru finalizarea unei cauze
Scopul raportului - acelaşi ca la raportul nr. 14
Se vor avea in vedere doar dosarele soluţionate
(document de tip final închis, oricare ar fi tipul) în intervalul de
referinţă şi pentru acestea se va calcula timpul mediu de care a
fost nevoie pentru finalizare, de la crearea dosarului (în funcţie de
câmpul Dată dosar). Apartenenţa la un complet se face în felul
următor: un dosar e socotit la complet X dacă ultima şedinţă a
dosarului în interval a fost judecată de completul X.
Se intenţionează ca pentru varianta următoare a modulului
să fie creat un subraport care să calculeze această durată începând
cu primul termen de judecată şi nu de la crearea dosarului.

16. Frecvenţa motivelor de amânare
Scopul raportului - identificarea principalelor cauze care
determină amânarea dosarelor, pentru a se putea interveni cu
politici adecvate în acest sens.
Exemplu - dacă se constată că principalul motiv de
amânare la nivelul unei instanţe sau la nivel naţional este lipsa
rapoartelor de expetiză, se poate interveni de la nivel central
pentru majorarea numărului experţilor.
Se vor avea în vedere doar motivele de amânare de la
şedinţele care au avut loc în intervalul de referinţă. Motivele de
amânare se aleg la momentul creării termenelor de judecată.
Se intenţionează ca pentru varianta următoare a Ecris,
motivele de amânare să fie afişate în raport de materia dosarului
(în acest moment sunt amestecate cele civile cu cele penale).

17. Încărcătura pe magistrat
Scopul raportului - identificarea efortului pe magistrat
sub cele 3 forme: dosare distincte rulate, dosare soluţionate şi
puncte de încărcare.
RL1 - număr dosare distincte judecate de un magistrat în
perioada de referinţă (se vor avea în vedere doar dosarele care au
avut cel puţin o şedinţă în intervalul de referinţă). Legătura cu
judecătorul se face iniţial de pe dosar şi dacă nu este creat nimic
pe dosar, se va lua de pe complet.
RL2 - număr dosare soluţionate de un magistrat (se vor
avea in vedere doar dosarele soluţionate în intervalul de referinţă
document de tip final închis).Legătura cu judecătorul se face ca
mai sus.
RL3 - număr puncte acumulate de un magistrat (se ia in
calcul data şedinţei documentelor finale). Pot apărea mici
diferenţe pe acelaşi interval. Ex. un judecător are 1 dosar
soluţionat şi puncte din cauze soluţionate 0. Daca se măreşte
intervalul, această diferenţă dispare. S-a ales ca „data şedinţei” să
fie în interval pentru a se împarţi punctele între toate şedinţele de
tip final (în ipoteza în care ar fi mai multe şi soluţionate de mai mulţi
judecători, fiecare dintre aceştia să ia un punctaj corespunzător).

Fiecare termen de amânare a cauzei are acelaşi
procentaj iar suma motivelor de amânare în cadrul termenele unui
dosar va fi de 60% dacă există document(e) final(e) şi de 100%
dacă nu există document(e) final(e).
Un procent de 40% este rezervat documentelor finale
(dacă sunt mai multe, însumat vor primi 40%). Dacă nu există pe
un dosar decât documente finale (fără termene de amânare)
procentul acestora va fi 100%.
Procentele vor fi aplicate la complexitatea dosarului din
momentul respectiv.
Legătura cu judecătorul se face în modalitatea prevăzută
la RL1 şi la RL2.
De menţionat că dacă mai mulţi judecători intră într-un
dosar, fiecare va lua o complexitate din dosar corespunzătoare
termenelor la care au participat la judecată. Aceasta cu condiţia ca
pe dosar să fie înserat judecătorul respectiv (dacă este altul faţă de
cel stabilit pe şedinţă).
În ipoteza în care mai mulţi judecători intră pe un dosar la
mai multe termene, şi aceştia nu apar la componenţa pe dosar,
toată complexitatea se va adăuga la judecătorul stabilit pe şedinţă.
În cazul completelor colegiale, acelaşi punctaj se
acumulează pentru toţi membri completului.
Raportul prezintă diferit punctajul acumulat de judecători
din termenele non finale precum şi pe cele acumulate din cele
finale.
Notă - unele dosare nu se văd în raport pentru ca nu au
data completată la documentul ce se regăseşte în interval
(probabil a fost creat din interfaţa „Documente la dosar” sau vreun
eventual bug Ecris). De asemenea dosarele care au documentul
la o altă dată decât şedinţa din care face parte (ex termen la 20.02
si hotărârea are data 22.02) nu vor apărea în raport.

18. Încărcătura pe instanţă
Scopul raportului - este acelaşi raport ca nr. 17, cu
menţiunea că subrapoartele sunt generate pe instanţă, în
integralitate.
RL1 - număr de dosare pe rol raportat la numărul de
judecători care au participat la cel puţin o şedinţă în perioada de
referinţă; Cel puţin o şedinţă a dosarului trebuie să fi în interval,
ceea ce face ca doar dosarele cu termene consumate să conteze
în raport.
- Formula de calcul:
(1*Dosare_fond + 2*Dosare_apel + 3*Dosare_recurs) /
Numar de judecatori (unicitate) care au participat la cel puţin o
şedinţă în perioada de referinţă
Dosare pe rol dosarele care nu au fost soluţionate; se vor
număra dosarele distincte din şedinţele care au avut loc în
perioada de referinţă;
RL2 - număr de dosare soluţionate (cu document de tip
final închis) raportat la numărul de judecători cu cel puţin o şedinţă
in interval;
Dosare soluţionate - se vor număra dosarele soluţionate
în perioada de referinţă (închiderea documentului final a avut loc în
perioada de referinţă);
RL3 - numărul de puncte ca medie pe instanţă;
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Se iau doar judecătorii implicaţi în procesul de judecată în
perioadă (este important ca dosarul sa aibe trecut magistratul
(magistraţii) fie pe dosar fie pe şedinţă.
Notă - pentru a elimina o parte din erori, s-a modificat
scriptul (septembrie 2014) astfel încât să fie eliminaţi
magistraţii care în unitatea de referinţă au mai puţin de 100
puncte. În acest fel, încărcăturile medii pe instanţă au crescut
în principiu cu 10%, fiind mai aproape de realitate.

19. Operativitate pe judecător
Formula operativităţii este următoarea: dosare
soluţionate/volum - suspendate.
Dosarele soluţionate = cele din raportul 17 (RL2).
Volum = cele din raportul 17 (RL1)
Suspendate = dosarele judecătorului (judecătorilor) în
stare de suspendare la data de final a termenului de referinţă
indiferent când a avut loc anterior suspendarea. Un dosar
suspendat este acela care are atât soluţie de suspendare cât şi tip
de document Încheiere suspendare.
Un dosar suspendat şi cu un nou termen de judecată creat
pe aceeaşi z,i va fi văzut ca dosar suspendat pe ziua respectivă.
Un dosar este considerat suspendat până în ziua în care
este programat următorul termen de judecată.
Numărul dosarelor suspendate din acest raport nu este
identic cu cel din raportul nr.3 nici chiar pe un interval compus
exclusiv din ziua curentă (a se vedea comentariul de la raportul nr. 3).
Nota 1 - un judecător poate lipsi din listă dacă valoarea de
la numitorul formulei este 0 sau negativă. Spre exemplu, pe un
anume interval, judecătorul are 5 dosare soluţionate şi 5
suspendate (5 5 = 0). Sau, judecătorul a soluţionat în ultima lună
doar 5 dosare, însă dosarele sale suspendate la finalul lunii sunt în
număr de 20.
Nota 2 - Începând cu luna mai 2012, raportul a fost
simplificat în sensul că au fost eliminate din ecuaţie cauzele
suspendate. Prin definiţie, cauzele suspendate sunt cele ce se
află în stare de suspendare la finele intervalului generat, indiferent
când au fost suspendate. În atare condiţii, era posibil ca pe prima
jumătate a anului 2013 de exemplu, să se înregistreze la un
magistrat 100 cauze judecate, 90 soluţionate şi 50 suspendate
(cauze suspendate adunate din anii 2011, 2012 şi 2013 şi care nu
au fost repuse pe rol încă din diverse motive). În acest fel,
operativitatea poate ajunge constant la valori mai mari de 100%.
Modificarea raportului în sensul ca dosarele suspendate să fie
considerate numai acelea care se regăsesc în această stare la
finele intervalului dar suspendate de asemenea în interiorul
intervalului, este imposibil de realizat în acest moment.

20. Operativitate instanţă
- este identic cu raportul nr. 19.
Menţiune - dacă dosarele create şi soluţionate nu au
document final închis, acestea nu se contabilizează în rândul
dosarelor soluţionate, ceea ce înseamnă că operativitatea va fi
scăzută în comparaţie cu aşteptările. Se recomandă închiderea
tuturor dosarelor create şi soluţionate după 01.01.2011. În alte
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condiţii dosarul nu va părăsi niciodată stocul iniţial (stocul va
creşte iar soluţionatele scad).
Dacă documentele de tip final nu sunt create din locul
corespunzător (şi apoi închise) dosarele nu se vor compune în
numărătorul formulei, ceea ce va face ca operativitatea să fie
scăzută. Spre exemplu, dacă la un dosar finalizat se alege
Încheiere de şedinţă în loc de Încheiere finală (dezinvestire),
dosarul nu va apărea soluţionat şi nu va părăsi niciodată stocul.
Dacă documentele de tip final au fost create direct din
pagina de Documente în dosar (şi nu din pagina de soluţii) chiar
închise fiind, nu vor fi considerate soluţionate şi nu vor părăsi
stocul. Se recomandă ştergerea acestor documente, adăugarea
lor din pagina corectă şi reînchiderea lor. În alte condiţii
operativitatea va fi diminuată.
Dosarele suspendate nu vor fi scăzute, dacă nu va fi
aleasă soluţie de suspendare concomitent cu tip de document
corespunzător (Încheiere suspendare). În alte condiţii,
operativitatea va fi diminuată.

21. Întârzieri administrative de tip A
Scopul raportului - se doreşte măsurarea timpul scurs
între momentul creării unui dosar şi data primului termen.
Întârzierea se calculează ca fiind diferenţa între data
creării dosarului şi data primului termen. Se vor avea în vedere
dosare care au “Data dosar” în intervalul de referinţă.

22. Întârzieri administrative de tip B
Scopul raportului - se urmăreşte a se observa cât timp
stau în medie dosarele plecate de la instanţa de trimitere până în
momentul repartizării acestora pentru primul termen la instanţa
superioară.
- diferenţa se calculează între repartizarea dosarului la
instanţa superioară (aleatorie sau manuală) şi punerea pe circuit
extern la instanţa de trimitere.
- „Data dosar” la instanţa superioară se impune a fi în
intervalul de referinţă.
- Raportul nu este vizibil la judecătorii. Este monitorizată
doar informaţia care circulă de jos în sus (nu şi de sus în jos sau
orizontal).
Nu este importantă în acest raport închiderea
documentului final la prima instanţă.

23. Întârzieri administrative de tip C
Scopul raportului - se urmăreşte posibilitatea efectuării
de comparaţii între complete dar şi între instanţe pe materii şi
obiecte prin prisma duratei cu care se succed în medie termenele
de judecată.
Întârzierea se calculează ca fiind timpul mediu scurs între
termenele de judecată consecutive.
Formula de calcul: (Ultima sedinţă - Prima sedinţă) /
(Număr şedinţe -1)
Se iau în considerare doar dosarele care au avut cel puţin
o şedinţă în intervalul cerut (nu e necesar ca toate şedinţele să fii

avut loc în interval). Dosarul trebuie sa aibe minim 2 termene
pentru a intra în calcul.
Un dosar va fi numărat la completul X, dacă ultima lui
şedinţă a avut loc la completul X.

24. Întârzieri de tip D
Scopul raportului - se urmăreşte a se observa care sunt
întârzierile administrative în comunicarea documentelor către
părţi.

soluţionat la momentul intervalului şi deci nu se verifică dacă data
de închidere a documentului final a fost sau nu in interval. Doar
data de creare a dosarului trebuie să fie în perioada de referinţă.)

25. Pentru rapoartele Trafic de persoane, Migranţi şi
călăuze, Trafic de droguri, Discriminare, Corupţie
şi Violenţă în familie - penal formatul de generare a
raportului este cel de la starea infracţională, ceea ce
diferă fiind obiectele implicate. A se vedea raportul nr.
35.
26. Protecţia victimelor - compensaţii financiare

RL 1
Varianta 1 se calculează ca find durata medie ce se
scurge între momentul pronunţării unui document final închis şi
câmpul 3 din interfata de comunicări.
Varianta 2 se calculează ca fiind durata medie ce se
scurge între momentul închiderii unui document final închis si
câmpul 3 din interfaţa de comunicări.
Varianta 3 se calculează ca fiind durata medie ce se
scurge între momentul comunicării efective (câmpul 1) şi câmpul 3
din interfaţa de comunicări.
Interfaa de comunicării este următoarea:

Se vor număra în cadrul acestui raport dosarele care au
avut şedinţa finală în intervalul de referinţă şi pe care apare obiectul
civil principal “Acordare de compensaţii financiare victimelor unor
infracţiuni (Lg.211/2004)”. Este necesar ca cel puţin una din părţi să
aparaţină clasei procesuale fond = reclamant. Informaţia se va
distrbui conform coloanelor de mai sus.
Pe coloana de soluţii se va însera soluţia ultimului termen
de judecată în cauză. Se vor evidenţia toate soluţiile, nu doar cele
finale.

27. Cauze cu minori - penal

RL 2
Varianta 1 se calculează ca fiind durata medie ce se
scurge între momentul pronunţării unui document final închis şi
câmpul 2 din interfaţa de comunicări.
Varianta 2 se calculează ca fiind durata medie ce se
scurge între momentul închiderii unui document final închis şi
câmpul 2 din interfaţa de comunicări .
Varianta 3 se calculează ca fiind durata medie ce se
scurge între momentul comunicării efective (câmpul 1) şi câmpul 2
din interfaţa de comunicări .
Se vor avea în vedere doar dosarele create în intervalul de
referinţă şi care sunt soluţionate. (Este important ca dosarul să fie

Se vor lua în considerare inculpaţii si victimele de pe
dosarele care au avut cel puţin o sedinţî in intervalul de referinţă.
Pentru conceptul de victimă sau inculpat a se vedea raportul nr. 8.
In stare de arest: daca inculpatul este judecat în stare de
arest în aceasta cauză sau în altă cauză.

28. Cauze cu minori - civil
Se vor lua în considerare părţile cu Clasa procesuală fond
= Reclamant sau Pârât din cadrul dosarelor care au avut cel puţin
o şedinţă în intervalul de referinţă.
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29. Stare infracţională
Tabelele folosite pentru starea infracţională I sunt
urmatoarle :
Tabelul 1: Condamnai majori

Tabelul 2: Condamnai minori

Tabelele folosite pentru starea infracţională II sunt
următoarele:
Tabelul 3: Victime
Cetateni
straini

Feminin

Masculin

Minori

Majori

straini

Feminin

Parte civila

Cetateni

linie

Total

Masculin

capitol

Infractiune

Minori

Nr

Majori

Parte vatamata
Nr

Infractiune 1
Total, din care

20

Parte civila

15

Parte vatamata

5

Tabelul 4:Condamnai

Cetateni straini

Complici

Instigatori

Autori

……..

Muncitori

……..

Participatia

Interprinz.

Politisti

Magistrati

Functionari publici

Servicii

superior

Ocupatia

Functii de conducere

fara

medii

Condamnati definitiv

Nr. linie

Infractiune

Nr. capitol

Studii

Informaţia pentru acest raport se preia din Modulul de
executări penale, numai ca urmare a creării unei noi poziţii de
executare. Cu alte cuvinte, un inculpat pentrru care nu s-a deschis
poziţie în executări penale, nu va apărea în raport.
Chiar şi pentru inculpaţii pentru care s-au creat poziţii în
modul, informaţia nu va fi relevată decât dacă hotărârea penală din
cadrul dosarului a rămas definitivă. Pentru aceasta se impune
introducerea în câmpul respectiv datei de rămânere definitivă a
hotărârii. Numai la introducerea acestei date şi salvarea
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informaţiei aceasta va apărea în raport (evident, după replicare).
În ceea ce priveşte victimele (părţile vătămate şi civile), odată
ce inculpatul ajunge să fie luat în considerare în raport, ele vor fi
aduse în tabelele corespunzătoare aşa cum au fost completate
informaţiile în Părţi - Detalii statistice.
Pentru Tabele 1 si 2 există coloane separate pentru obiectele
principale şi pentru obiectele secundare. Coloanele care ţin de
pedeapsa primită nu se vor completa pentru cazul în care obiectul
este secundar pe un anumit dosar. Pentru tabele 3 si 4 se au în
vedere exclusiv obiectele principale.
Notă - valorile care contează în principal în acest raport sunt
cele corespunzătoare obiectelor principale (P). Suma obiectelor
principale şi secundare reprezintă numărul faptelor de acel tip
săvârşite.
Exemplu - O persoană săvârşeşte o infracţiune de Furt şi una
de Lipsire de libertate în mod ilegal. Dosarul va avea aşadar un
obiect principal Furt şi un obiect secundar Lipsire de libertate în
mod ilegal. Dacă se înregistrează un singur inculpat condamnat
definitiv (data condamnării definitive înserată în modulul de
executări penale), acesta va apărea la infracţiunea de Furt ca şi
condamnat definitiv pe coloana P, dar şi la Lipsire de libertate în
mod ilegal pe coloana S.
Valoarea corectă la numărarea condamnaţilor definitiv este
cea de la coloana P (corespunzătoare capitolelor de grad 0 şi 1),
dar P + S = 1 + 1 = 2 = numărul faptelor săvârşite.
Aşadar P reprezintă numărul condamnaţilor definitiv
(corespunzătoare capitolelor de grad 0 şi 1).
Capitolele de grad 2 (albastru foarte deschis) sunt
corespunzătoare atributelor bifate în cdms şi ele nu intră în nici o
cheie aşa cum am mai precizat.
Avertisment - atributele bifate şi care sunt relevate în raport
nu intră în nici o cheie cu capitolul de deasupra, din două motive :
pe de o parte, pe un dosar pot fi bifate 2 sau mai multe atribute (dar
cel puţin unul) iar pe de altă parte, un dosar cu un inculpat
condamnat definitiv chiar fără atribute bifate, se va număra la
capitolul la care este asignat obiectul (de grad 0 sau 1).
Exemplu - Dacă omorul calificat a fost săvârşit şi cu
premeditare şi din interes material o să obţinem un singur
condamnat pe capitolul Omor calificat şi pe subcapitolele de
gradul 2 avem practic 2 valori. Aceste 2 valori nu exprimă 2
condamnaţi, ci defalcarea pe număr de fapte.
Pe de altă parte, dacă atributele prin absurd nu sunt bifate în
dosar, vom avea 1 condamnat definitiv la capitolul de grad 1
“Omorul calificat”, şi 0 fapte defalcate.
Mod de completare în CDMS:
Odată cu crearea unei noi poziţii pentru inculpatul X, se va
merge in interfaţa Detalii poziţie de executare. Din câmpul
Individualizare pedepse se va alege forma de executare: detenţie,
loc de muncă, suspendare condiţionată sau suspendare sub
supraveghere. Dacă se bifează ca formă de executare una din
valorile câmpului Individualizare pedepse, este obligatorie
completarea câmpului Pedeapsă finală din aceeaşi interfaţă (pe
fond verde). Câmpul Pedeapsă finală se va completa indiferent
dacă avem mai multe pedepse sau o singură pedeapsă aplicată.

30. Număr şedinţe pe magistrat/grefier
Scopul raportului - determinarea numărului de şedinţe la
care a participat un judecător (grefier) în unitatea de timp, numărul
şedinţelor pe care le-a condus şi numărul mediu de dosare pe
şedinţă.

Tabelul va afişa pentru fiecare magistrat selectat numărul
de şedinţe la care a participat în perioada de referinţă, la câte
dintre acestea a fost preşedinte şi, de asemenea, câte dosare s-au
judecat la respectivele termene. În capătul de tabel se face o
medie a dosarelor pe şedinţă.
Dacă o persoană în aceeaşi zi participă la o şedinţă în
care, la un dosar este preşedinte şi la un altul nu, se monitorizează
cu 2 şedinţe chiar dacă denumirea completului a fost identică (2
şedinţe , 2 dosare, medie 1).
În principiu, aceleaşi informaţii ca mai sus sunt afişate şi
pentru grefieri.
Judecătorii/grefierii se vor interoga de pe dosar în prima
fază şi ulterior de pe şedinţă.

31. Documente finalizate prin încheiere şi care nu au
document final închis

Pentru minori, dacă este cazul, se va completa câmpul
Măsuri educative (Mustrarea, Libertate supravegheată etc.). În
aceste condiţii, nu mai este obligatorie completarea câmpului
Pedeapsă finală (ceea ce nu înseamnă că nu poate fi completat).
După completarea acestor detalii, se va merge în pagina
generală unde se va completa (evident dacă este cazul) câmpul
Data rămânerii definitive a hotărârii. Numai după completarea
acestui câmp Câmpul Data rămânerii definitive devine obligatoriu
în momentul când se doreşte închiderea poziţiei de executare.

Scopul raportului - se doreşte a se pune la dispoziţia
instanţelor a unui instrument de control al documentelor de tip final
neînchise. Închiderea acestora este extrem de importantă pentru
rapoartele statistice. Pentru documentul Hotărâre există deja un
astfel de filtru de control în raportul Redactări restante.
Un filtru orientativ poate fi considerat de asemenea şi
raportul nr. 1.
Sunt relevate la data curentă dosarele cu tip de document
final creat (altul decât hotărâre) care nu prezintă documentul final
închis. Închiderea nu se poate face fără completarea datelor
statistice obligatorii.
Sunt relevate toate dosarele cu cele 5 tipuri de documente
finale create dar neînchise la data curentă.
Întrucât un dosar este considerat soluţionat daca exista
macar un document final închis, nu vor fi afişate acele încheieri
finale chiar neînchise, dacă în cadrul dosarului respectiv exista cel
puţin un document final închis corespunzător (oricare ar fi el). Spre
exemplu, daca în dosar exista 2 încheieri finale de dezinvestire
deschise şi o hotărâre închisă, raportul 5 nu va afişa nimic.

32. Obiecte şterse
Scopul raportului se urmăreşte observarea de la instanţă
la instanţă a numărului de obiecte secundare adăugate. De
asemenea se urmăreşte a se observa care sunt instanţele care
adaugă obiecte secundare doar pentru a câştiga la complexitatea
iniţială, procedând imediat la o ştergere a acestora.
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Dacă se operează o ştergere, aceasta este monitorizată
pe coloana rezervată, coloana de adăugări rămânând
neschimbată.
Se vor avea în vedere doar obiectele secundare care au
fost adăugate/şterse în perioada de referinţă.
Se însumează pe colana 3 complexitatea medie pentru
fiecare adăugare de obiect secundar unde complexitatea medie
este - complexityofdossierafter - complexityofdossierbefore
La coloana 4 este aceeaşi situaţie, numai că se are în
vedere complexitatea medie pentru fiecare stergere de obiect.
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33. Dosare şterse
Se vor afişa dosarele care au fost şterse în intervalul de
timp ales. Persoana care a realizat ştergerea este indicată în
raport şi este determinată în funcţie de userul şi parola folosite.
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