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CAPITOLUL 1 
PREZENTAREA GENERALĂ A INSTANŢEI 

 
 

Tribunalul Dâmboviţa şi-a desfăşurat activitatea şi în anul 2007 atât 
ca primă instanţă cât şi ca instanţă de control judiciar, judecând apelurile 
şi recursurile declarate în condiţiile prevăzute de lege. 

În cadrul tribunalului, activitatea de judecată s-a desfăşurat în 
cadrul celor 3 secţii, după cum urmează : 

1. Secţia civilă 
2. Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal 
3. Secţia penală 
În cadrul fiecărei secţii au fost constituite complete specializate pe 

diferite materii, acestea fiind aprobate de Consiliul Superior al 
Magistraturii potrivit legii. 

Astfel, în cadrul Secţiei civile au funcţionat complete specializate 
pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, pentru litigii funciare, 
pentru cauze cu minori şi de familie. 

În cadrul Secţiei comerciale şi de contencios administrativ şi fiscal 
au funcţionat complete specializate pentru cauze de contencios 
administrativ şi fiscal, pentru cauze de insolvenţă şi pentru cauze 
comerciale. 

La Secţia penală au funcţionat complete specializate pentru cauze de 
corupţie şi pentru cauze cu minori şi de familie. 

Activitatea de judecată s-a desfăşurat în aceeaşi locaţie ca şi în anul 
anterior, în aceeaşi clădire cu Judecătoria Târgovişte, tribunalul având la 
dispoziţie 3 săli de judecată, insuficiente însă raportat la volumul de 
activitate. Din această cauză şedinţele de judecată s-au desfăşurat în 2 şi 
3 timpi. 

La începutul anului 2007 Tribunalul Dâmboviţa avea aprobate şi 
finanţate 37 posturi de judecător, 2 de asistent judiciar, 36 de grefier, 6 de 
grefier – arhivar, 2 posturi de agent procedural şi 3 posturi de aprod, 
precum şi 6 posturi de informatician. 

Diferenţa până la cele 162 posturi existente în statul de funcţii al 
Tribunalului este reprezentată de posturile de funcţionari publici, 
consilieri de probaţiune şi personal contractual. 

În prezent tribunalul are 3 posturi vacante de judecător. 
Tot în cursul anului 2007 au expirat mandatele preşedinţilor 

Secţiilor civilă şi Comercială şi de contencios administrativ şi fiscal şi s-a 
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vacantat şi postul de vicepreşedinte al tribunalului ca urmare a 
pensionării titularului acestuia. 

La sfârşitul anului 2007 toate funcţiile de conducere erau ocupate, 
cu precizarea că la Secţia civilă a existat o situaţie de provizorat mai 
lungă,  funcţia de preşedinte de secţie fiind ocupată spre sfârşitul anului. 

La începutul anului 2008 erau vacante 3 posturi de grefier şi un post 
de grefier – arhivar. 

Fluctuaţiile de personal care au avut loc în anul 2007, atât la nivelul 
funcţiilor de execuţie cât şi al celor de conducere au influenţat negativ 
activitatea tribunalului. 

Dacă se va reuşi mai repede ocuparea funcţiilor vacante şi mutarea 
în noul sediu al Tribunalului Dâmboviţa, care a fost inaugurat în luna 
decembrie 2007, credem că se vor asigura condiţii mult mai bune pentru 
activitatea de judecată care astfel ar putea să fie îmbunătăţită atât pentru 
personalul nostru cât şi pentru justiţiabili. 
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CAPITOLUL 2 
ANALIZA ACTIVITĂŢII INSTANŢEI .ASPECTE CANTITATIVE. 

 
2.1. VOLUMUL DE ACTIVITATE 
2.1.1. Volumul total de activitate  
Analiza activităţii tribunalului, din punct de vedere cantitativ, nu 

poate fi relevantă fără a fi raportată la activitatea celorlalte instanţe din 
judeţ.La Tribunalul Dâmboviţa şi cele 5 judecătorii din judeţ au fost 
înregistrate în anul 2007 un număr de 30.533 dosare. Comparativ cu anul 
2006, când au fost înregistrate 33.916 dosare, se constată o reducere a 
numărului de dosare înregistrate cu 3.383, în procente aceasta 
reprezentând 9,98 %. 
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Instanţele judecătoreşti din judeţul nostru au avut de soluţionat în 
anul 2007 un număr de 36.185 dosare ( la dosarele înregistrate 
adăugându-se stocul  de la începutul anului de 5.652 dosare ), cu 2.760 de 
dosare mai puţin ca în anul anterior. 
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Tribunalul Dâmboviţa a înregistrat la cele 3 secţii, în anul 2007, un 
număr de 10.072 dosare, ceea ce înseamnă o creştere cu 4,01 % faţă de 
anul 2006, când numărul acestora a fost de 9.683 dosare. 
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Adăugând la numărul de dosare înregistrate pe cele care existau în 
stoc la începutul anului, rezultă că Tribunalul Dâmboviţa a avut de 
soluţionat în cursul anului analizat 11.547 dosare, numărul acestora 
situându-se la nivelul din anul 2006 ( 11.170 dosare pe rol ). 
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Ponderea dosarelor avute de soluţionat de tribunal în anul 2007 a 

fost de 31,91 % faţă de numărul total de dosare aflate pe rol la toate 
instanţele judecătoreşti din judeţ. 
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Ponderea dosarelor aflate pe rol la 
Tribunalul Dâmboviţa faţă de total instanţe în anul 2007

31.91%
68.09%

Tribunalul Dâmboviţa Judecatorii
 

Ca şi în anul 2006, putem spune că tribunalul continuă să rămână 
cea mai importantă instanţă judecătorească din judeţ, atât din punct de 
vedere al volumului cât şi al complexităţii activităţii. 

Pentru judecata în primă instanţă au fost înregistrate la tribunal în 
anul 2007 un număr de 6.293 dosare, în apel 820 dosare şi în recurs 2.959 
dosare. 

Procentual, situaţia se prezintă astfel : 
- 62,48 % - dosare în primă instanţă ; 
-  8,14 % - dosare în apel ; 
- 29,38 % - dosare în recurs. 

Ponderea dosarelor înregistrate după stadiul procesual la 
Tribunalul Dâmboviţa în anul 2007

62.48%
8.14%

29.38%

prima instanţă apel recurs
 

Ponderea dosarelor avute de soluţionat după stadiul procesual a fost 
de 7.107 cauze în primă instanţă ( 61,54 % ), 1.087 în apel ( 9,41 % ) şi 
3.353 în recurs ( 29,05 % ). 
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Ponderea dosarelor de soluţionat după stadiul procesual 
la Tribunalul Dâmboviţa în anul 2007

29.05%

9.41% 61.54%

prima instanţă apel recurs
 

Se observă din această prezentare că principala activitate a 
tribunalului a continuat să fie şi în acest an aceea de primă instanţă, 
urmată de cea de instanţă de recurs şi de apel. 

Faţă de anul anterior nu au fost înregistrate diferenţe substanţiale, 
singura diferenţă fiind o uşoară creştere cu două procente a activităţii ca 
instanţă de fond în detrimentul celei de apel. 

 
2.1.2. Volumul de activitate pe secţii şi pe principalele materii 
 

Ponderea dosarelor de soluţionat la secţiile Tribunalului 
Dâmboviţa în anul 2007

31.72%
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La Secţia civilă au fost înregistrate 5.363 de dosare, cu 1.485 mai 
mult decât în anul 2006, în procente creşterea fiind de 38,29 %. 

Adăugând la dosarele înregistrate pe cele care se aflau pe rol la 
începutul anului – 772 dosare – rezultă că Secţia civilă a avut de 
soluţionat 6.135 dosare. 

Ponderea dosarelor avute de soluţionat de Secţia civilă a fost de 
53,13 % din numărul total de dosare aflate pe rol la tribunal, 
înregistrându-se o creştere a acesteia faţă de anul anterior de cca. 12 
procente.  
 Volumul de activitate pe categorii de cauze a fost următorul : 
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- 3.541 de dosare au fost în primă instanţă – fonduri – reprezentând 
57,71 % din totalul activităţii secţiei ; 

-   774 de dosare au fost în apel – reprezentând 12,61 % ; 
- 1.820 de dosare au fost recursuri – reprezentând 29,68 % . 
 

- Secţia civilă - 
Ponderea dosarelor pe categorii de cauze în anul 2007
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Faţă de anul 2006 se constată că pentru dosarele avute de soluţionat 
în primă instanţă ( fonduri ) s-a înregistrat cea mai mare creştere faţă de 
anul anterior, respectiv cu 1.143 de dosare ( 47,66 % ). 

La apeluri creşterea a fost cu 23 de dosare ( 3,06 % ), iar la 
recursuri creşterea a fost faţă de anul 2006 cu 356 de dosare ( 24,31 % ). 

Principala activitate desfăşurată de Secţia civilă ca primă instanţă a 
fost în materia conflictelor de muncă şi asigurări sociale. 

Astfel, numărul dosarelor avute de soluţionat în această materie a 
fost de 2.488, adică 70,26 % din numărul dosarelor avute de soluţionat în 
primă instanţă. 

Ca instanţă de recurs, Secţia civilă a avut de soluţionat 810 dosare 
în materia fondului funciar şi 1.010 dosare au fost recursuri de drept 
comun. 

 

2488

810
1010

0

500

1000

1500

2000

2500

- Secţia civilă - 
Dosare de soluţionat pe principalele cauze 

muncă şi asig. sociale - fond fond funciar - recurs drept comun - recurs
 

 - 8 -



La Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal – au 
fost înregistrate 3.181 dosare, cu 684 dosare mai puţin decât în anul 2006, 
scăderea în procente fiind de 17,70 %. 

Adăugând stocul de 482 dosare de la începutul anului la cele 
înregistrate, rezultă că această Secţie a avut de soluţionat 3.663 dosare, 
ponderea acestei Secţii la activitatea generală a tribunalului, din acest 
punct de vedere, fiind de 31,72 %. 

Volumul de activitate pe categorii de cauze a fost următorul : 
- 2.516 au fost dosare în primă instanţă – reprezentând 68,63 % ; 
-   853 dosare au fost în recurs - reprezentând 23,29 % ; 
-   294 au fost dosare de insolvenţă – reprezentând 8,03 %. 
 

- Secţia comercială - 
Ponderea dosarelor pe categorii de cauze în anul 2007
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Din această prezentare rezultă că activitatea Secţiei comerciale şi de 
contencios administrativ şi fiscal a fost în proporţie de 75 % ca primă 
instanţă. 

Ca instanţă de fond, a avut de soluţionat 607 dosare având ca obiect 
litigii de contencios administrativ şi fiscal ( adică 24,12 % din numărul 
dosarelor în primă instanţă ) şi 1.909 dosare au avut ca obiect litigii 
comerciale ( adică 75,88 % ). 

Faţă de anul 2006 se constată o scădere a numărului de dosare 
avute de soluţionat în primă instanţă de 26,03 % ( de la 3.401 dosare în 
2006 la 2.516 dosare în 2007 ). 

Dacă la dosarele având ca obiect litigii de contencios administrativ 
şi fiscal s-a înregistrat o creştere de 81,73 % ( de la 334 în 2006 la 607 în 
2007 ), la cele având ca obiect litigii comerciale s-a înregistrat o scădere 
de 37,76 % . 

Ca instanţă de recurs, a avut de soluţionat 654 de dosare în materie 
contravenţională ( 76,67 % ) şi 199 de dosare în materie comercială           
( 23,33 % ). 
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Dacă în materie contravenţională s-a înregistrat o creştere faţă de 
anul 2006 de 18,26 %, în materie comercială a fost înregistrată o scădere 
de 21,09 %. 
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La Secţia penală au fost înregistrate 1.528 de dosare, cu 412 mai 
puţin decât în anul precedent, această scădere în procente fiind de      
21,24 %. 

Secţia penală a avut de soluţionat 1.749 de dosare, ponderea 
acesteia în activitatea generală a tribunalului, din acest punct de vedere, 
fiind de 15,15 %. 

Volumul de activitate pe categorii de cauze a fost la Secţia penală 
următorul : 

- 756 dosare au fost în primă instanţă, reprezentând 43,22 % ; 
- 313 dosare au fost în apel, reprezentând 17,90 % ; 
- 680 dosare au fost în recurs, reprezentând 38,88 %. 
 

- Secţia penală - 
Ponderea dosarelor pe categorii de cauze în anul 2007
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Această prezentare evidenţiază faptul că şi la Secţia penală 
principala activitate a fost ca primă instanţă, urmată de cea de recurs şi 
de apel. 
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Faţă de anul 2006 s-a înregistrat o  creştere a numărului de dosare 
avute de soluţionat în primă instanţă cu 145 şi o scădere de 144 dosare în 
apel şi de 398 dosare în recurs. 

 
2.2. Operativitatea 
2.2.1. Indicele general de operativitate al instanţei 
Indicele de operativitate nu este un indicator statistic lipsit de 

relevanţă în activitatea unei instanţe judecătoreşti. El este în măsură să 
evidenţieze, prin analizarea împreună cu alţi indicatori, efortul depus 
pentru judecarea cauzelor şi este în strânsă legătură cu unul din 
principiile oricărui proces, fie el civil, penal sau de altă natură, anume 
acela al soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil. 

Indicele de operativitate, pentru a reflecta această situaţie, trebuie 
să fie însoţit şi de situaţia recurselor umane aprobate şi ocupate în 
perioada care priveşte analiza. 

Aşa cum s-a arătat mai înainte, Tribunalul Dâmboviţa avea la 
începutul anului 2007 un stoc de 1.475 dosare, care adăugat la cele 
10.072 dosare înregistrate în cursul anului, conduce la concluzia că au 
fost pe rol pentru soluţionare 11.547 dosare. 

Din acestea, la sfârşitul anului 2007, erau cu judecata suspendată 
506 şi soluţionate un număr de 8.570 dosare. 

Rezultă că în cursul anului 2007 indicele general de operativitate al 
Tribunalului Dâmboviţa a fost de 77,62 %. 

Faţă de anul 2006, când indicele general de operativitate al instanţei 
a fost de 89,74 %, se constată o scădere  a acestuia cu 12 procente. 
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Cauzele acestei scăderi au, în principal, motive de ordin obiectiv şi 
urmează a fi prezentate după analizarea operativităţii şi a încărcăturii pe 
secţii şi pe judecători. 

 - 11 -



Principala consecinţă a înregistrării unui indice de operativitate 
scăzut este aceea a creşterii stocului de dosare aflate pe rol la sfârşitul 
anului 2007.  

Aşa cum s-a arătat, la începutul anului 2007 Tribunalul Dâmboviţa 
avea pe rol 1.475 dosare iar la sfârşitul anului s-a ajuns la un stoc de 
2.977 dosare. 

Altfel spus, s-a ajuns la dublarea stocului de dosare la sfârşitul 
anului 2007 faţă de începutul anului 2007. 

Dacă la Secţia penală stocul de dosare de la sfârşitul anului 2007 se 
situează la nivelul celui de la începutul anului, iar la Secţia comercială şi 
de contencios administrativ şi fiscal creşterea stocului de dosare s-a 
situat în limite normale, în schimb la Secţia civilă stocul de dosare a 
cunoscut o creştere considerabilă, respectiv de la 772 dosare la 2.126 
dosare. 

Această creştere vizează doar dosarele care au ca obiect conflictele 
de muncă şi asigurări sociale, respectiv completele specializate care 
soluţionează aceste cauze. 

Astfel, la începutul anului 2007, se aflau pe rolul tribunalului 143 de 
cauze de acest fel, iar la sfârşitul anului stocul a ajuns la 1.451 dosare, de 
10 ori mai mare. 

Din cele 2.977 dosare aflate pe rol la sfârşitul anului 2007, un 
număr de 130 de dosare aveau o vechime pe rol cuprinsă între 6 luni şi 12 
luni şi 62 de dosare aveau o vechime de peste un an. 

De menţionat că din cele 62 de dosare cu o vechime mai mare de un 
an, 51 sunt în materia insolvenţei care, după cum se ştie, este o materie cu 
o procedură greoaie, care nu poate fi parcursă în termene rezonabile. 

 
2.2.2. Operativitatea pe secţii şi materii 
La Secţia civilă existau pe rol la începutul anului 772 dosare şi au 

fost înregistrate în cursul anului 5.363 dosare, având deci pe rol 6.135 
dosare. 

Secţia civilă avea la sfârşitul anului un număr de 452 dosare cu 
judecata suspendată şi a soluţionat 4.009 dosare, înregistrând un indice 
de operativitate de 70,54 %. 

Stocul de dosare de la sfârşitul anului a crescut considerabil, 
ajungând la un  număr de 2.126 dosare, din care 64 aveau o vechime pe 
rol cuprinsă între 6 luni şi un an şi 4 dosare cu o vechime de peste un an. 

Faţă de anul 2006, când indicele de operativitate la această Secţie a 
fost de 87,87 %, se constată o scădere a acestuia în anul 2007 cu 17 
procente. 
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Dacă în cazul dosarelor de apel indicele de operativitate a fost 
superior celui din anul 2006 cu 5 procente iar la recursuri s-a înregistrat 
o scădere de 3 procente, la dosarele soluţionate în primă instanţă a fost 
înregistrată o operativitate de doar 60,82 %, cu 30 de procente mai puţin 
faţă de anul 2006. 

În cazul dosarelor soluţionate în primă instanţă această situaţie a 
fost determinată de cauzele având ca obiect conflictele de muncă şi 
asigurări sociale. 

Astfel, în anul 2007 au fost înregistrate 2.345 de cauze de acest fel, 
faţă de numai 692 câte au fost înregistrate în anul 2006. 

Din acestea au fost soluţionate 1.037 dosare de cele două complete 
specializate de conflicte de muncă şi asigurări sociale, faţă de numai 755 
dosare soluţionate în cursul anului 2006, indicele de operativitate fiind de 
46,07 %. 
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La sfârşitul anului s-a ajuns ca, în această materie, stocul de dosare 
să ajungă la 1.451, fiind aproape imposibil ca acestea să fie repartizate 
raţional completelor specializate, chiar dacă numărul lor a fost aprobat 
de Consiliul Superior al Magistraturii să crească de la 1 ianuarie 2008 cu 
încă un complet. 

La Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal existau 
pe rol la începutul anului 2007 un număr de 482 de dosare, fiind 
înregistrate în cursul anului 3.181 dosare, ajungându-se la 3.663 dosare 
pe rol. 

Din acestea au fost soluţionate 3.038 dosare ( 54 dosare aveau 
judecata suspendată la sfârşitul anului ), înregistrând un indice de 
operativitate de 84,18 %, cu 7 procente mai mic decât cel din anul 2006. 

Pe categorii de cauze, indicele de operativitate a fost de 89,94 % la 
fonduri ( faţă de 93,66 % în anul 2006 ), de 85,68 % la recursuri ( faţă de 
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93,87 % în anul 2006 ) şi de 31,16 % în materie de insolvenţă ( faţă de 
50,73 % în anul 2006 ). 
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Scăderea indicelui de operativitate şi la această Secţie a condus la 
creşterea stocului de dosare care erau pe rol, de la 482 dosare la 
începutul anului la 625 la sfârşitul anului 2007. 

Din cele 625 dosare aflate în stoc, un număr de 50 aveau o vechime 
cuprinsă între 6 – 12 luni iar 57 aveau vechimea de peste un an, însă 51 
dosare de acest fel sunt în materia insolvenţei. 

La Secţia penală existau pe rol la începutul anului un număr de 221 
dosare şi au fost înregistrate pe parcursul anului 1.528 dosare, 
ajungându-se la 1.749 dosare pe rol. Din acestea au fost soluţionate 1.523 
dosare, înregistrându-se un indice de operativitate de 87,08 %, mai mic cu 
2 procente faţă de anul 2006 când acesta a fost de 89,70 %. 

Stocul de dosare de la sfârşitul anului s-a situat la nivelul celui 
existent la începutul anului, respectiv 226 dosare ( faţă de 221 existente la 
începutul anului ), din acestea 16 fiind cu o vechime între 6 – 12 luni şi un 
dosar cu o vechime pe rol mai mare de un an. 

Pe categorii de cauze, în materie penală, procentul de operativitate a 
fost de 85,19 % la fonduri ( faţă de 85,43 % în anul 2006 ), de 82,75 % la 
apeluri ( faţă de 88,18 % în anul 2006 ) şi de 91,18 % la recursuri ( faţă 
de 92,76 % în anul 2006 ).  
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Operativitatea la secţia penală în anul 2007 
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2.3. Încărcătura pe judecător 
Încărcătura pe judecător reprezintă un indicator statistic foarte 

important, prin raportarea acestuia la cel înregistrat la nivel naţional, 
dimensionându-se şi statele de personal, cel puţin cu privire la judecători. 

În acelaşi timp, acest indicator reflectă volumul de efort depus de 
fiecare judecător în parte şi urmează să constituie un criteriu ce va fi avut 
în vedere la evaluarea judecătorilor. 

La stabilirea încărcăturii pe judecător am considerat că este necesar 
ca analiza să fie făcută atât cu privire la numărul de dosare aflate pe rol 
cât şi cu privire la numărul de dosare soluţionate. 

De asemenea, la stabilirea acestui indicator s-a ţinut cont de faptul 
că în apel un dosar este repartizat ambilor judecători din complet, iar în 
recurs acelaşi dosar este repartizat celor 3 judecători care compun 
completul de judecată. În aceeaşi termeni se va pune problema şi în cazul 
dosarelor soluţionate. 

Astfel, conform acestor calcule, cei 34 de judecători în funcţiune la 
sfârşitul anului 2007 au avut pe rol 22.435 de dosare, rezultând o 
încărcătură medie pe judecător de 660 dosare, cu 81 dosare mai mult ca 
în anul anterior,  când încărcătura medie a fost de 579 dosare. 
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Aceeaşi judecători au soluţionat 16.446 dosare rezultând un număr 
mediu de dosare soluţionate pe judecător de 484 cu 17 dosare mai puţin 
faţă de anul 2006 când acestea a fost de 501. 
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Astfel: 
La Secţia civilă, cele 13.037 dosare aflate pe rol au fost soluţionate 

de 14 judecători, rezultând o încărcătură medie pe judecător de 931 
dosare, cu 96 mai mult ca în anul anterior când aceasta a fost de 835 
dosare. 

Raportat la numărul de dosare soluţionate de această secţie           
– 8.504 – rezultă o încărcătură medie de 607 dosare soluţionate pe 
judecător cu 77 dosare mai puţin faţă de 2006 când numărul acestora a 
fost de 684. 

La secţia comercială şi de contencios administrativ au fost pe rol 
5.976 dosare, repartizate celor 10 judecători aflaţi în activitate, rezultând 
o încărcătură medie pe judecător de 597 dosare, cu 20 dosare mai mult 
decât în anul anterior când aceasta a fost de 577. 

Raportat la dosarele soluţionate în număr de 4.920, numărul mediu 
pe judecător de dosare soluţionate a fost de 492, cu 23 mai puţine decât în 
anul 2006, când numărul acestora a fost de 515 dosare. 

La Secţia penală cele 3.422 dosare avute pe rol au fost soluţionate 
de 10 judecători, rezultând o încărcătură medie de 342 dosare cu 54 
dosare mai puţin ca în 2006 când aceasta a fost de 396 dosare. De 
asemenea, faţă de cele 3.022 dosare soluţionate rezultă o încărcătură 
medie pe judecător de 302 cauze soluţionate, cu 58 dosare mai puţin ca în 
2006 când aceasta a fost de 360.    

Cifrele prezentate au un caracter uşor relativ, determinat de 
fluctuaţiile de judecători de la fiecare secţie. 

Astfel, la Secţia civilă un judecător a venit la data de 1 martie 2007 
prin promovare în urma concursului susţinut, un judecător a venit la 1 
iulie prin transfer de la Judecătoria Târgovişte, iar un judecător a fost 
trecut de la Secţia penală de la 22 octombrie 2007. 

La Secţia comercială şi de contencios administrativ până în luna 
septembrie au funcţionat 10 judecători, iar de la această dată un judecător 
s-a aflat în concediu medical până la sfârşitul anului, situaţie care există 
şi în prezent. De asemenea, la această secţie a funcţionat şi 
vicepreşedintele tribunalului, până în luna mai 2007, când acesta s-a 
pensionat. 
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            2.4. Concluzii privind evoluţia indicatorilor statistici la nivelul 
instanţei în anul 2007. Vulnerabilităţi identificate. Măsuri de remediere 
propuse. 
 Aşa cum s-a arătat volumul general de activitate al Tribunalului 
Dâmboviţa, în anul 2007, s-a situat cu puţin peste cel din anul 2006, 
creşterea fiind de cca. 4 % atât sub aspectul dosarelor înregistrate, cât şi 
al celor avute de soluţionat. 
 Pe secţii însă, situaţia este cu mult diferită faţă de anul 2006. 
 Astfel, în timp ce la Secţia penală s-a înregistrat o creştere a 
numărului de dosare înregistrate faţă de anul anterior de aproape 40 %     
( cu 1.485 de dosare ), la celelalte două secţii, respectiv Secţia penală şi 
Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal au fost 
înregistrate scăderi de 21,24 % la prima ( cu 412 dosare ) şi de 17,70 % la 
cea de-a doua ( cu 684 de dosare ). 
 Modificări substanţiale s-au produs şi cu privire la ponderea 
activităţii fiecărei secţii în activitatea generală a tribunalului. 
 Astfel, în timp ce ponderea activităţii Secţiei civile în activitatea 
generală a tribunalului a crescut de la 41 % în anul 2006 la 53 % în anul 
2007 ( cu 12 procente ), la celelalte două secţii ponderea acestora a 
scăzut, de la 19,21 % la 15,15 % ( cu 4 procente ) la secţia penală şi de la 
39,48 % la 31,72 % ( cu aproape 8 procente ) la Secţia comercială şi de 
contencios administrativ. 
 Încărcătura pe judecător a fost în anul 2007 de 680 dosare, cu 101 
dosare mai mult decât în anul 2006, când acesta a fost de 579 dosare. 
 Pe secţii se constată diferenţe din acest punct de vedere. 
 Astfel, la Secţia civilă a fost cea mai mare încărcătură de 931 dosare 
pe judecător, la Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal 
de 664 dosare pe judecător, iar la Secţia penală de 342 dosare pe 
judecător. 
 Complexitatea mai mare a unor dosare de la o secţie la alta nu poate 
compensa în totalitate aceste diferenţe cu privire la încărcătura medie pe 
judecător. 
 Existenţa acestor diferenţe de la o secţie la alta, care au persistat pe 
întreg anul 2007, coroborată cu numărul mai mic de judecători folosiţi în 
anul 2007 faţă de anul 2006 ( 33 în 2007 faţă de 35 în anul 2006 ) au fost 
elementele principale care au condus la obţinerea unui indice de 
operativitate, la nivelul tribunalului, mai mic cu 12 procente faţă de anul 
anterior ( de la 89,74% în 2006 la 77,62 % în anul 2007 ). 
 Principala concluzie care poate fi desprinsă în urma prezentării şi 
analizării indicatorilor statistici este aceea că diferenţele dintre secţii, sub 
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aspect statistic, nu au fost urmate de măsuri mai ferme de dimensionare a 
numărului de judecători pe secţii. 
 Chiar dacă numărul judecătorilor de la Secţia civilă a crescut pe 
parcursul anul 2007 de la 11 la 14, iar la celelalte două secţii numărul 
acestora a scăzut, cu 2 judecători la Secţia penală şi un judecător la 
Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, faţă de anul 
2006, cu precizarea că de la 1 ianuarie 2008 s-a mai pensionat un 
judecător de la Secţia penală, este greu de apreciat că astfel de măsuri ar 
fi putut fi luate, câtă vreme ne-au lipsit din schemă 3 posturi de judecător 
pe parcursul întregului an. 
 La aceasta se adaugă şi faptul prezentat şi cu ocazia bilanţului pe 
anul 2006, că este deosebit de greu de realizat mutarea unui judecător de 
la o secţie la alta şi schimbarea specializării acestuia fără acordul său. 
 Sperăm ca această problemă să fie rezolvată după ce se va organiza 
concursul de promovare în funcţii de execuţie, care urmează să aibă loc în 
luna mai 2008, cu condiţia ca să existe candidaţi şi să fie admişi. 
 În aceste condiţii considerăm că principala vulnerabilitate care a 
existat în anul 2007 şi care a influenţat, în mod negativ cel puţin sub 
aspect statistic, activitatea tribunalului, a fost aceea a fluctuaţiei de 
personal, atât pentru funcţiile de judecători cât şi pentru cele de grefieri. 
 În aceeaşi ordine de idei, o altă vulnerabilitate a constituit-o 
imposibilitatea ocupării tuturor posturilor de judecător aprobate şi 
finanţate, ajungându-se în acest fel la o supraîncărcare a unor complete 
de judecată şi în ultimă instanţă la o stare de oboseală şi uneori chiar de 
nemulţumire. 
 Nu în ultimul rând, existenţa unor perioade de provizorat, 
determinate de expirarea mandatelor pentru unele funcţii de conducere      
( preşedinte Secţie civilă, preşedinte Secţie comercială şi de contencios 
administrativ şi fiscal şi vicepreşedinte tribunal ), pe fondul unor 
proceduri greoaie, cu termene destul de lungi până la ocuparea acestora, 
a fost de natură să influenţeze activitatea din anul 2007. 
 Apariţia unor fenomene sociale greu de prevăzut ( infracţiuni cu 
privire la stabilirea pensiilor, concedieri colective, etc. ), care au 
determinat o avalanşă de acţiuni în materia conflictelor de muncă şi 
asigurări sociale, pe fondul imobilismului determinat de necompletarea 
schemelor de personal şi de procedurile greoaie şi formalismul exagerat 
pentru aprobarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a unui 
număr mai mare de complete specializate în diferite materii, a reprezentat 
o altă vulnerabilitate identificată pentru anul 2007. 
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 Înlăturarea în viitor a efectelor negative a unor astfel de situaţii ar 
putea fi realizată prin luarea unor măsuri, după cum urmează : 
 - modificarea legii cu privire la condiţiile cerute pentru promovarea 
în funcţii de execuţie şi de conducere, astfel încât acestea să fie 
încurajatoare şi nu inhibatoare, aşa cum sunt în prezent ; 
 - creşterea numărului de locuri pentru promovarea pe loc a 
judecătorilor la tribunale în aşa fel încât atunci când apar posturi vacante 
să poată fi ocupate în termene mai scurte, prin transferul unor judecători 
care au gradul profesional superior instanţei la care funcţionează ; 
 - rediscutarea de către colegiul de conducere a schemelor de 
personal, pentru judecători şi grefieri, de la cele 3 secţii şi punerea lor în 
acord cu volumul fiecărei secţii şi ponderea lor în cadrul activităţii 
generale a tribunalului dar şi cu aspectele specifice fiecărei secţii. 
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CAPITOLUL 3 
ANALIZA CALITATIVĂ A ACTIVITĂŢII INSTANŢEI 

 
 
3.1. Efectele modificărilor legislative survenite în 2007 asupra 

activităţii instanţei. 
Din păcate au existat şi în anul 2007 acte normative care au 

influenţat în mod negativ activitatea instanţelor judecătoreşti, mai ales că 
au existat numeroase cazuri în care acestea au fost adoptate fără a se 
solicita Consiliului Superior al Magistraturii avizul prevăzut de lege. 

Astfel, prin Legea nr. 262/2007 de modificare a Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ s-a prevăzut compunerea completului de 
judecată pentru asemenea cauze din 2 judecători. 

Această modificare a îngreunat activitatea Secţiei comerciale şi de 
contencios administrativ şi fiscal, conducând la modificarea planificărilor. 

Considerăm că această modificare cu privire la compunerea 
completului de judecată nu are mici o justificare câtă vreme majoritatea 
cauzelor se soluţionează în primă instanţă în complet format dintr-un 
singur judecător. 

Şi Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilităţi publice 
care a intrat în vigoare în anul 2007 a avut o influenţă tot negativă asupra 
activităţii instanţelor judecătoreşti. 

Astfel, la nivelul Curţii de Apel Ploieşti s-a  stabilit că potrivit 
dispoziţiilor art. 51 competenţa soluţionării în primă instanţă a tuturor 
litigiilor patrimoniale şi nepatrimoniale izvorâte din neplata contravalorii 
serviciilor furnizate / prestate, indiferent de faptul că utilizatorii sunt 
societăţi comerciale, aparţine instanţelor de contencios administrativ. S-a 
ajuns în acest fel ca în litigiile de această natură aflate pe rolul 
judecătoriilor să se dispună declinarea competenţei de soluţionare în 
favoarea tribunalului. 

Ulterior, în cadrul întâlnirii de la 21 noiembrie 2007 de la Consiliul 
Superior al Magistraturii cu membrii grupului de lucru G2 – Unificarea 
practicii judiciare s-a stabilit că toate litigiile care vizează furnizarea unor 
servicii de către orice beneficiar, dar care nu se încadrează în categoria 
serviciilor de utilitate publică şi se circumscriu „ litigiilor civile ” în sens 
larg, vor fi soluţionate în primă instanţă potrivit regulilor de drept comun. 

S-a ajuns în felul acesta ca astfel de litigii, al căror obiect avea, de 
regulă, valori mici să fie trimise spre soluţionare, prin declinare, 
judecătoriilor. 
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În materie penală, odată cu dobândirea calităţii de stat membru al 
Uniunii Europene, au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 302/2004 
privind cooperarea judiciară în materie penală, modificată şi completată 
prin Legea nr. 224/2006 referitoare la mandatul european de arestare şi 
mandatul de urmărire internaţională. 

Pe baza acestor prevederi instanţa noastră a emis 13 mandate 
europene de arestare, din care au fost executate 3, precum şi 5 mandate de 
urmărire internaţională, din care au fost executate 2. 

În materie civilă, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 126/2007 a fost 
modificată Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 
cetăţenilor români în străinătate, în sensul că toate cererile formulate la 
tribunale în baza acesteia se soluţionează acum, în primă instanţă, de 
către Tribunalul Municipiului Bucureşti. 

De menţionat că în cursul anului 2007 Secţia civilă a Tribunalului 
Dâmboviţa a avut pe rol 122 dosare de acest fel. 

 
3.2. Aplicarea prevederilor legale privind repartizarea aleatorie a 

cauzelor şi funcţionarea sistemului informatic de repartizare 
După cum este cunoscut de la începutul anului 2007 repartizarea 

aleatorie a cauzelor a fost făcută pe baza aplicaţiei ECRIS. 
Trecerea la această nouă aplicaţie a fost precedată de numirea de 

către preşedintele tribunalului, cu aprobarea Colegiului de conducere, a 
persoanei desemnată să facă repartizarea aleatorie a cauzelor, respectiv 
un grefier – arhivar, precum şi a unui locţiitor care să îndeplinească 
această activitate în lipsa titularului. 

De asemenea, informaticienii au făcut cunoscut personalului auxiliar 
această nouă aplicaţie şi au asigurat pregătirea de specialitate pentru toţi 
utilizatorii. 

Prin ordinul de serviciu dat de preşedintele tribunalului la începutul 
anului 2007 au fost desemnaţi, pentru fiecare secţie, judecătorii care să 
coordoneze şi să verifice modul de repartizare aleatorie a cauzelor. 

La nivelul fiecărei secţii au fost stabilite gradul de complexitate al 
fiecărei cauze şi încărcătura maximă pe complete, precum şi termenele 
pentru dosarele care urmau să fie repartizate. 

La propunerea preşedinţilor de secţii, s-a dispus prin ordinul de 
serviciu, cu aprobarea colegiului de conducere, cu privire la stabilirea şi 
numerotarea completelor de judecată şi la planificările de permanenţă. 

Încă de la începutul trecerii la acest nou sistem de repartizare au fost 
efectuate verificări periodice şi în raport de cele constatate s-au făcut 
modificările corespunzătoare. 
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Toate aceste verificări au evidenţiat faptul că sistemul este 
funcţional, asigurând într-adevăr caracterul imprevizibil al repartizării 
cauzelor şi o repartizare echitabilă pe complete a cauzelor la primul 
termen de judecată, diferenţele constatate nefiind semnificative. 

De asemenea, în cursul anului 2007 au fost efectuate controale de 
Serviciul de Inspecţie Judiciară pentru Judecători din cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii cu privire la modul de repartizare aleatorie a 
cauzelor, ultimul control din lunile noiembrie – decembrie 2007  
constatând că nu sunt abateri de la normele referitore la repartizarea 
dosarelor după aplicaţia ECRIS. 

Controale pe această temă au fost efectuate şi de Curtea de Apel 
Ploieşti, prin preşedinţii de secţii. 

La începutul anului 2007 Curtea de Conturi a României a efectuat 
un audit la instanţa noastră, având ca temă „ Sistemul informatic al 
instanţelor de judecată ”, ocazie cu care s-au făcut aprecieri cu privire la 
modul de funcţionare al sistemului informatic, inclusiv refertitor la 
repartizarea dosarelor, fiind identificate atât punctele tari cât şi cele slabe 
ale acestui sistem. 

Trebuie subliniat faptul că în perioada de început a repartizării 
dosarelor în sistemul ECRIS s-au înregistrat şi probleme, pentru 
rezolvarea cărora s-au formulat propuneri care s-au dovedit ca fiind 
justificate. 

Cum aplicaţia ECRIS nu rezolvă doar problema repartizării 
aleatorie a dosarelor ci informatizarea generală a activităţii instanţelor 
judecătoreşti se impune ca în viitor să fie luate toate măsurile pentru ca 
aplicaţia să fie funcţioanală în totalitate. 

  
3.3. Durata de soluţionare a cauzelor 
Durata de soluţionare a cauzelor reprezintă un indicator statistic a 

cărui analiză evidenţiază modul în care este respectat unul din drepturile 
fundamentale prevăzut de Constituţie şi anume accesul liber la Justiţie. 

Soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil este o componentă a 
acestui drept şi este un obiectiv care a stat şi la baza activităţii 
desfăşurată de Tribunalul Dâmboviţa,  în anul 2007. 

Din cele 8.570 cauze soluţionate în anul 2007, un număr de 8.275 au 
avut o durată de soluţionare de până la 6 luni. 

Procentual, numărul cauzelor soluţionate în acest termen a fost de 
96,55 %. 
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Un număr de 222 dosare au fost soluţionate într-un termen cuprins 
între 6 şi 12 luni, acestea reprezentând 2,59 %, iar un număr de 61 dosare 
au fost soluţionate într-un termen cuprins între 1 an şi 2 ani ( 0,71 % ). 

Pe o durată cuprinsă între 2 ani şi 3 ani au fost soluţionate 12 
dosare, toate fiind în materia insolvenţei. 

 
DURATA DE SOLUTIONARE A CAUZELOR PE SECŢII  

Durata de soluţionare 
SECŢIA 

Natura 
cauzelor 

Număr 
cauze 

soluţionate 
0-6 

 luni 
6-12 
 luni 

1-2  
ani 

2-3 
 ani 

Fond 644 595 44 5 - 
Apel 259 246 13 - - 

Recurs 620 617 3 - - 

 
PENALĂ 

TOTAL 1523 1458 60 5 - 
Fond 1984 1934 42 8 - 
Apel 592 527 49 16 - 

Recurs 1433 1420 13 - - 

 
CIVILĂ 

TOTAL 4009 3881 104 24  
Fond 2217 2168 39 10 - 
Legea 

insolvenţei 
91 41 16 22 12 

Recurs 730 727 3 - - 

 
COMERCIALĂ 

TOTAL 3038 2936 58 32 12 
TOTAL TRIBUNAL 8570 8275 222 61 12 
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Pe secţii, stadii procesuale şi pe principalele materii durata de 

soluţionare a cauzelor în anul 2007 a fost următoarea : 
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SECŢIA CIVILĂ  
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SECŢIA COMERCIALĂ ŞI  DE  CONTENCIOS  ADMINISTRATIV ŞI 

FISCAL 
 

Durata de soluţionare  
Natura cauzelor 

 
Cauze 

solutionate 
0-6 
luni 

6-12 
luni 

1-2 
ani 

2-3 
ani 

Cauze contencios 
administrative şi fiscale 

422 400 16 6 - 

Litigii comerciale 
(pretentii, somatii si alte 
litigii ) 

1795 1768 23 4 - Fond 
comercial 

TOTAL 2217 2168 39 10 - 
Plângeri la contraventie 554 551 3 - - 
Cauze comerciale 176 176  - - 

Durata solutionarii  
Natura cauzelor 

Cauze 
solutionate 0-6 

luni 
6-12 
luni 

1-2 
ani 

2-3 
ani

Legea 10 /2001 73 50 16 7 - 
Ligii de munca şi asigurări 
sociale 

1037 1015 22 - - 

Legea 272/2004 365 364 1 - - Dreptul 
familiei Legea 273/2004 111 111 - - - 
Alte actiuni 398 394 3 1 - 

 
 
 

Fond 
civil  

TOTAL 1984 1934 42 8 - 
Partaje succesorale 155 125 20 10 - 
Revendicari şi acţiuni privind 
dreptul de propietate 

58 47 8 3 - 

Alte actiuni 379 355 21 3 - 

 
Apel 
civil 

TOTAL 592 527 49 16 - 
Recursuri funciare 678 673 5 - - 
Alte acţiuni 755 747 8 - - 

Recurs   
civil 

TOTAL 1433 1420 13 - - 
TOTAL SECTIE CIVILA 4009 3881 104 24 - 
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Recurs 
commercial 

TOTAL 730 727 3 - - 

    Legea insolvenţei 91 41 16 22 12 
TOTAL SECTIE COMERCIALA 3038 2936 58 32 12 
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SECŢIA PENALĂ 
 

Durata solutionarii  
Natura cauzelor 

Cauze 
solutionate 0-6 

luni 
6-12 
luni 

1-2 
ani 

2-3 
ani

Cauze cu rechizitoriu 56 21 30 5 - 
Cereri anterioare solutionarii 
cauzei ( propuneri arestare, 
prelungiri arestare, etc.) 

 
105 

 
103 

 
2 

 
- 

 
- 

Cereri ulterioare solutionarii 
cauzei ( intreruperi, contopiri, 
revizuiri, reabilitări. ) 

 
483 

 
471 

 
12 

 
- 

 
- 

 
 
 

Fond 
penal 

TOTAL 644 595 44 5 - 
Cauze cu rechizitoriu 237 224 13 - - 
Cereri ulterioare solutionarii 
cauzelor ( liberari,amanari, 
intreruperi etc.) 

22 22 - - - 
 

Apel 
penal 

TOTAL 259 246 13 - - 
Actiuni directe 190 188 2 - - 
Cereri anterioare solutionarii 
cauzelor ( plangeri  impotriva 
rezol.procurorului,propuneri 
prelungiri , etc.) 

 
233 

 
232 

 
1 

 
- 

 
- 

Cereri ulterioare solutionarii 
cauzelor ( revizuiri, liberari, 
contestaţii in anulare.) 

 
197 

 
197 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 

Recurs 
penal 

TOTAL 620 617 3 - - 
TOTAL SECTIE PENALĂ 1523 1458 60 5 - 
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Din această prezentare rezultă că cele mai multe dosare cu termenul 

cel mai mare de soluţionare au fost la Secţia comercială şi de contencios 
administrativ şi fiscal în materia insolvenţei, iar la Secţia civilă la 
partajele aflate în apel şi la cauzele judecate în baza Legii nr. 10/2001. 

În materie penală dosarele cu cel mai mare termen de soluţionare au 
fost cele cu rechizitorii. 

Toate aceste dosare sunt de o complexitate deosebită , aceasta fiind 
dată de numărul de părţi, situaţiile de fapt care trebuie dovedite şi probele 
administrate. 

 
3.4. Creşterea gradului de specializare în activitatea judiciară 
3.4.1. Situaţia completelor / secţiilor specializate. Impactul 

funcţionării acestora asupra activităţii instanţei. 
 La secţia civilă pe parcursul anului 2007 au funcţionat două 
complete specializate în materia litigiilor de muncă şi asigurărilor sociale, 
trei complete specializate în materia litigiilor funciare şi şapte complete 
specializate în materia aplicării dispoziţiilor Legii nr. 272//2004 şi Legii 
nr. 273/2004 (fonduri ). 
 Dacă la nivel instituţional, specializarea s-a asigurat prin înfiinţarea 
acestor complete, la nivel uman, al judecătorului specializarea nu a putut 
avea efectul scontat, deoarece toţi judecătorii specializaţi, fie în 
soluţionarea litigiilor de muncă, fie în soluţionarea cauzelor cu minori sau 
a celor funciare, au fost nevoiţi să intre şi în componenţa completelor 
specializate, şi în a celor nespecializate, datorită numărului insuficient de 
judecători ce funcţionează la nivelul secţiei, raportat la volumul de 
activitate( 4.009 cauze soluţionate în anul 2007). 
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În cadrul Secţiei comerciale şi de contencios administrativ si fiscal  
a fost aprobată  prin Ordinul de serviciu pe anul 2007 funcţionarea  
următoarele complete specializate : 

- 3 complete pentru soluţionarea cauzelor privitoare la contenciosul 
administrativ si fiscal ; 

- 6 complete pentru soluţionarea cauzelor de insolvenţă – 
judecători sindici ; 

  - 8 complete pentru soluţionarea cauzelor de  fond comercial ; 
  

Numărul completelor specializate a fost aprobat de către Consiliul 
Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători, prin Hotărârea nr.85 
din 6.04.2006. 

Modificările în ce priveşte constituirea completelor de judecată în 
cursul anului 2007 au fost determinate de următoarele împrejurări: 

- pensionarea unui judecător în luna mai 2007 ; 
- încetarea mandatului preşedintelui secţiei şi numirea unui alt 

judecător în această funcţie ; 
- incapacitatea temporară de muncă determinată de boală a unui 

judecător începând cu luna septembrie 2007 şi până la sfârşitul anului, 
situaţie în care se află şi în prezent. 

Astfel, prin Legea nr.262/2007 de modificare a Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, s-a prevăzut la art.10 alin. 1 compunerea 
completului de judecată din doi judecători. Această modificare a condus 
la schimbarea componenţei completelor de judecată în această materie a 
contenciosului administrativ şi fiscal. 

În consecinţă, prin Hotărârea nr. 36/9.10.2007 a Colegiului de 
conducere al Tribunalului Dâmboviţa, s-a aprobat propunerea de 
suplimentare cu încă un complet a completelor de judecată specializate de 
contencios administrativ şi fiscal şi noua componenţă a acestora.                          

Prin Hotărârea nr. 504 din 12.12.2007, Consiliul Superior al 
Magistraturii – Secţia pentru judecători, a aprobat această propunere şi a 
hotărât înfiinţarea la Tribunalul Dâmboviţa a încă unui complet 
specializat în materie de contencios administrativ şi fiscal, faţă de cele trei 
existente. De asemenea, a respins solicitarea Tribunalului Dâmboviţa, de 
înfiinţare a încă unui complet specializat de insolvenţă,  faţă de cele 6 deja 
existente. 

O problemă de practică neunitară a fost determinată de stabilirea 
competenţei instanţei de contencios administrativ în soluţionarea litigiilor 
reglementate de dispoziţiile Legii nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de 
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utilităţi publice, ceea ce a presupus o extindere a competenţei tribunalului 
asupra unor cauze care până la acel moment erau de competenţa 
judecătoriilor.  

Prin întâlnirea trimestrială a judecătorilor secţiei ce a avut loc la 1 
octombrie 2007, s-a stabilit ca opinie majoritară că dispoziţiile art.51 din 
Legea nr.51/2006 sunt clare în sensul că revine instanţelor de contencios 
administrativ competenţa soluţionării tuturor litigiilor patrimoniale şi 
nepatrimoniale izvorâte din neplata contravalorii serviciilor 
furnizate/prestate, indiferent de faptul că utilizatorii sunt societăţi 
comerciale, iar obiectul litigiilor îl constituie în principal pretenţii în 
cuantum modic. 

În acelaşi sens şi Curtea de Apel Ploieşti a comunicat punctul de 
vedere . 

În cadrul întâlnirii din 21 noiembrie 2007 de la Consiliul Superior al 
Magistraturii dintre conducerea C.S.M -ului şi membrii grupului de lucru 
G2 - Unificarea practicii judiciare, cu preşedinta Secţiei de contencios 
administrativ a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, reprezentantul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi preşedinţii de 
secţii de la curţile de apel, la care au fost discutate unele probleme de 
practică judiciară neunitară aferente  trimestrului III/2007, s-a stabilit ca 
toate litigiile care vizează furnizarea unor servicii către orice beneficiar, 
dar care nu se încadrează în categoria serviciilor de utilitate publică şi se 
circumscriu „ litigiilor civile” în sens larg, vor fi soluţionate în primă 
instanţă potrivit regulilor de drept comun. 

Modul de soluţionare a acestor litigii a condus la o perturbare a 
activităţii completelor specializate în materie de contencios administrativ 
cu atât mai mult cu cât judecarea acestor litigii de către astfel de complete 
a presupus şi schimbarea compunerii acestora de la unul, la doi 
judecători. 

În primă fază au fost fie declinate de la judecătorii, fie trecute de la 
completele specializate în materie de fond comercial din cadrul 
tribunalului, aceste cauze. 

În a doua fază s-a trecut la declinarea către judecătorii, cu 
eventualul regulator de competenţă, sau la trecerea la completele 
specializate de fond comercial, aceasta în funcţie de obiectul cererii 
evaluabil sau neevaluabil în bani, conform distincţiilor art.1 şi 2 Cod 
procedură civilă. 

În cadrul Secţiei penale au funcţionat complete specializate pentru 
soluţionarea cauzelor cu inculpaţi şi părţi vătămate minori (două 
complete pentru soluţionarea recursurilor, două complete pentru 
 - 29 -



soluţionarea apelurilor şi 4 complete pentru soluţionarea fondurilor) şi 
complete specializate pentru soluţionarea cauzelor de corupţie (2 
complete). 
 Dată fiind diversitatea faptelor deduse judecăţii în materie penală, se 
simte nevoia unei stricte specializări a judecătorilor ce îşi desfăşoară 
activitatea în această materie, legislaţia în vigoare cerând la acest 
moment - sub aspectelor faptelor supuse judecăţii - specializare numai 
pentru judecătorii ce soluţionează fapte de corupţie. 
 Numărul redus de judecători ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul 
secţiei penale nu permit o strictă specializare nici pentru soluţionarea 
cauzelor cu inculpaţi şi părţi vătămate minori, judecătorii respectiv 
participând în acelaşi timp la toate categoriile de fapte deduse judecăţii în 
materie penală.  
 Prin creearea completelor specializate s-a urmărit îmbunătăţirea 
actului de Justiţie, creând mediul propice pentru aprofundarea legislaţiei 
şi a jurisprudenţei în materii specifice.  
 Aplicarea practică la nivelul instanţelor nu a avut însă rezultatele 
scontate datorită numărului insuficient de judecători, nu se poate vorbi de 
o specializare strictă pe domenii, aşa cum a fost concepută, întrucât 
aceeaşi judecători dintr-o secţie se regăsesc în majoritatea completelor 
specializate. 

După modul cum a fost gândită creearea acestor complete, ele ar fi 
trebuit  să reprezinte embrionul pentru viitoarele tribunale specializate, 
odată cu dezvoltarea sistemului judiciar – dar până la creşterea 
numărului de judecători şi repartizarea eficientă şi judicioasă a volumului 
de activitate, se impune la nivelul instanţei, limitarea numărului de 
specializări în care să poată fi repartizat un judecător în complete 
specializate. 

O altă problemă cu care s-a confruntat instanţa o reprezintă 
insuficienţa cursurilor de specializare oferite pentru participarea 
judecătorilor din completele specializate. 

În special cele organizate de Institutul Naţional al Magistraturii – 
pentru că în sistem desecentralizat s-a încercat eliminarea acestei lacune.    
 

3.4.2. Aspecte privind formarea continuă a judecătorilor, atât la 
nivel centralizat ( în special I.N.M. ), cât şi prin programele de formare 
profesională desfăşurate la nivelul instanţei. 

O Justiţie de calitate necesită o formare profesională a magistraţilor 
de calitate, care se înscrie într-un demers social general de identificare a 
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unor standarde de calitate şi de evaluare a acestora, în contextul reformei 
sistemului judiciar. 

În programul de formare continuă a magistraţilor, Institutul 
Naţional al Magistraturii ca instituţie al cărui scop este formare 
magistraţilor, a identificat mai multe obiective – în vederea realizării unei 
formări continue de calitate, de pregătirea unor magistraţi cu o vocaţie 
europeană, capabili să facă faţă unei justiţii europene comune. 

Printre aceste obiective se numără : 
- creşterea calităţii actului de justiţie, în raport de stadiul actual al 

practicii judiciare, asistenţa magistraţilor în ceea ce priveşte schimbările 
legislative intervenite, unificarea practicii judiciare, pregătirea 
magistraţilor pe specializări, etc. 

Aşa cum a fost concepută formarea continuă a judecătorilor, aceasta 
se realizează pe trei coordonate : în sistem centralizat -  care se realizează 
în principal în organizarea Institutului Naţional al Magistraturii – dar şi 
al Ministerului Justiţiei şi alte organisme centrale – în sistem 
desecentralizat la nivelul curţilor de apel şi al fiecărei instanţe – precum şi 
prin studiu individual. 

În cursul anului 2007 – judecătorii de la Tribunalul Dâmboviţa – au 
fost antrenaţi în toate formele de formare continuă – beneficiind de 3          
( trei ) manifestări ştiinţifice organizate de Ministerul Justiţiei – cu teme 
care s-au adresat specialiştilor în drept penal şi 8 ( opt ) seminarii 
organizate de Institutul Naţional al Magistraturii – în materie penală – 
comercială şi contencios administrativ şi fiscal şi management judiciar, 
precum şi o participare la un seminar internaţional – în Germania. 

Este de relevat faptul că în cadrul acestei forme de pregătire 
profesională centralizată – au fost cuprinşi un număr destul de mic de 
judecători, deşi la finele anului 2006 – toţi magistraţii tribunalului au 
optat fiecare pentru 3 acţiuni la nivel centralizat din care s-au materializat 
numai cele prezentate. 

Rămâne ca un deziderat pentru anul 2008 – cuprinderea unui număr 
cât mai mare de judecători în formele de pregătire continuă centralizată, 
la nivelul Institutului Naţional al Magistraturii, în sensul onorării 
opţiunilor făcute la finele anului, mai ales în condiţiile în care, formarea 
continuă constituie un criteriu relevant de evaluare a fiecărui judecător. 

În ceea ce priveşte forma descentralizată de formare continuă, în 
cursul anului 2007 au fost cuprinşi toţi judecătorii tribunalului, cu 
participări semnificative atât la simpozioanele sau seminariile organizate 
la Nivelul Curţii de Apel, cât şi a celorlalte tribunale ce aparţin de Curtea 
de Apel Ploieşti, acoperind problematica pentru fiecare specialitate. Din 
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acest punct de vedere, judecătorii tribunalului au avut intervenţii 
apreciate, contribuind substanţial la reuşita manifestărilor profesionale la 
care au participat. 

În acest sens, s-a întocmit o anexă cu participanţii la aceste 
manifestări ce se încadrează la formarea continuă în sistem descentralizat. 

Tot la acest punct trebuie precizat faptul că la nivelul fiecărei secţii a 
tribunalului, prin responsabilii cu învăţământul profesional, s-au întocmit 
programe de pregătire profesională, selectarea unor teme de maximă 
importanţă pentru aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice – cu o 
periodicitate corespunzătoare ( o temă la 3 luni ) – contribuind în mod 
eficient la perfecţionarea pregătirii profesionale şi accentuarea 
specializării judecătorilor. 

Ţinând seama de condiţiile concrete în care îşi desfăşoară 
activitatea judecătorii, se poate aprecia că forma cea mai eficace de 
pregătire profesională o constituie studiul individual  şi sub acest aspect  
s-au făcut eforturi din partea conducerii tribunalului pentru ca fiecare 
judecător să aibă acces la cele mai noi informaţii de legislaţie, practică şi 
doctrină judiciară, prin reţeaua de calculatoare, acces Internet, 
abonamente la Monitorul Oficial şi reviste de specialitate. 

  

3.5. Indici de calitate 
3.5.1. Ponderea atacabilităţii hotărârilor 
Pentru a se evidenţia ponderea atacabilităţii hotărârilor am 

considerat că este necesar să fie avute în vedere acele hotărâri 
susceptibile de a fi fost atacate cu apel sau recurs, după caz, altfel spus 
hotărârile pronunţate în primă instanţă şi în apel.   Astfel, din cele 8.570 
dosare soluţionate în anul 2007, un număr de 5.787 hotărâri au fost 
pronunţate în primă instanţă şi în apel, susceptibile de a fi atacate cu apel 
sau recurs, diferenţa fiind hotărârile pronunţate în recurs, definitive sau 
irevocabile, după caz. 

 

Raportul hotărâri atacabile/hotărâri definitive

32.47%

67.53%

definitive atacabile 
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Din cele 5.787 hotărâri pronunţate în primă instanţă şi în apel, au 
fost atacate cu apel sau recurs 1.003 de hotărâri, adică în procent de 
17,33 %. 

 

Procent atacabilitate - total tribunal

17.33%

82.67%

atacate definitive
 

 
 

Pe secţii ponderea atacabilităţii hotărârilor a fost următoarea : 
 – la Secţia civilă – au fost pronunţate 2.576 hotărâri în primă 

instanţă şi în apel( 1.984 fonduri şi 592 apeluri ) şi au fost atacate cu apel 
sau recurs un număr de 461 hotărâri rezultând o pondere a atacabilităţii 
de 17,90 % ; 

 
 

Procent atacabilitate - secţia civilă

17.90%

82.10%

atacate definitive
 

 
 

 -  la Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal – din 
cele 2.308 hotărâri pronunţate în primă instanţă şi în materia insolvenţei ( 
2.2.17 fonduri şi 191 insolvenţă ) au fost atacate 377, rezultând o pondere 
a atacabilităţii de 16,33 %.  
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Procent atacabilitate - secţia comercială

83.67%

16.33%

atacate definitive
 

 – la Secţia penală au fost pronunţate 903 hotărâri susceptibile de a 
fi atacate ( 644 în primă instanţă şi 259 în apel ) şi au fost atacate cu apel 
sau recurs 205 hotărâri, rezultând că ponderea de atacabilitate a fost de 
22,70 % ; 

Procent atacabilitate - secţia penală

77.30%

22.70%

atacate definitive
 

3.5.2. Indicele de casare / menţinere a hotărârilor în căile de atac 
În cele 5.787 dosare în care au fost pronunţate hotărâri în primă 

instanţă şi în apel, căile de atac exercitate au fost admise, dispunându-se 
casarea sau desfiinţarea hotărârilor, după caz, în 313 dosare, rezultând 
un indice de casare şi desfiinţare, raportat la această categorie de cauze, 
de 5,41 % 

Procentul de casare din hotărârile pronunţate- total tribunal

5.41%

94.59%

casate nemodificate
. 
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Aşa cum s-a arătat, din cele 5.787 hotărâri pronunţate în primă 
instanţă şi în apel, au fost atacate cu apel sau recurs 1.003 hotărâri. 

Raportat la acest număr de hotărâri atacate rezultă că procentul de 
casare şi desfiinţare a fost de 31,21 %. Restul de 68,79 % din numărul 
hotărârilor atacate cu apel sau recurs a fost menţinut în căile de atac ca 
urmare a respingerii acestora sau pronunţării altor soluţii. 

 

Procentul de casare din hotărârile atacate- total tribunal

68.79%

31.21%

casate nemodificate
 

 

Pe secţii situaţia a fost următoarea : 
- la Secţia civilă – în cazul celor 2.576 hotărâri pronunţate în primă 

instanţă şi în apel s-au formulat apeluri sau recursuri împotriva a 461 
hotărâri, acestea fiind admise în 160 de cauze, rezultând un procent de 
desfiinţare şi casare de 6,21 %. 

 
Procentul de casare din hotărârile pronunţate- secţia civilă

93.79%

6.21%

casate nemodificate
 

 
Raportat însă la numărul de hotărâri care au fost atacate cu apel sau 

recurs ( 461 cauze ) rezultă un procent de desfiinţare şi casare de        
34,70 %, diferenţa de 65,30 %  fiind indicele de menţinere a hotărârilor în 
căile de atac. 
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Procentul de casare din hotărârile atacate- secţia civilă

34.70%

65.30%

casate nemodificate
 

 
- la Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal – au 

fost admise căile de atac exercitate în 115 cauze. 
Raportat la cele 2.308 cauze în care au fost pronunţate hotărâri în 

primă instanţă şi apel rezultă un indice de desfiinţare şi casare de 4,98 %. 
 

Procentul de casare din hotărârile pronunţate
- secţia comercială -

4.98%

95.02%

casate nemodificate
 

 
Faţă de cele 337 hotărâri care au fost atacate cu apel sau recurs, 

indicele de desfiinţare şi casare a fost la această secţie de 34,12 %, 
diferenţa de 65,88 % reprezentând indicele de menţinere a hotărârilor 
împotriva cărora au fost exercitate căile legale de atac. 
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Procentul de casare din hotărârile atacate- secţia comercială

65.88%

34.12%

casate nemodificate
 

- la Secţia penală, în cele 903 dosare în care au fost pronunţate 
hotărâri susceptibile de a fi atacate cu apel sau recurs, căile de atac au 
fost admise în 38 de dosare, rezultând un indice de desfiinţare şi casare de 
4,20 %. 

Procentul de casare din hotărârile pronunţate- secţia penală

4.20%

95.80%

casate nemodificate
 

 
Faţă de numărul de hotărâri împotriva cărora au fost exercitate 

căile legale de atac, respectiv 205 hotărâri, indicele de desfiinţare şi 
casare a fost de 18,53 %, diferenţa de 81,47 % fiind indicele de menţinere 
a hotărârilor în căile de atac. 

 
Procentul de casare din hotărârile atacate- secţia penală

81.47%

18.53%

casate nemodificate
 

 - 37 -



 
3.5.3. Principalele motive de casare / desfiinţare a hotărârilor 
Motivele de casare / desfiinţare a hotărârilor diferă de la o secţie la 

alta. 
Astfel, la secţia civilă dintre motivele de casare şi desfiinţare a 

hotărârilor au fost reţinute următoarele : aplicarea greşită a legii, 
aprecierea eronată a probelor administrate în cauză sau neadministrarea 
tuturor probelor necesare soluţionării cauzei, respingerea greşită a unor 
excepţii cu privire la competenţa materială, stingerea unor acţiuni de 
divorţ prin împăcarea părţilor, încheierea de tranzacţii de către părţi ( în 
recurs ), alte motive determinate de practica neunitară . 

 
La Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, în 

materie comercială, dintre motivele de desfiinţare sau casare reţinute de 
instanţele de control judiciar, cea mai mare parte o reprezintă pentru 
cererile formulate de Oficiul Registrului Comerţului având ca obiect 
dizolvarea societăţilor comerciale, depunerea de acte noi în recurs prin 
care s-a făcut dovada îndeplinirii obligaţiei legale de depunere a 
bilanţului contabil. 

Alte motive de casare sau desfiinţare a hotărârilor au vizat aplicarea 
greşită a legii, aprecierea eronată a probelor administrate în cauză sau 
neadministrarea tuturor probelor necesare soluţionării cauzelor, 
respingerea greşită a unor excepţiii cu privire la competenţa materială, 
precum şi imposibilitatea administrării de instanţa de recurs a unor probe 
care pot fi administrate doar în primă instanţă. 

O situaţie aparte s-a înregistrat în cazul dosarelor având ca obiect 
litigiile întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 51 /2004 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice în care într-o primă fază s-a stabilit că sunt 
competente să le soluţioneze în totalitate, în primă instanţă, tribunalele 
pentru ca ulterior, în cadrul întâlnirilor organizate cu reprezentanţii 
Curţilor de Apel şi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să se stabilească 
că judecătoriile sunt competente să le judece. 

În aceste cazuri, datorită practicii judiciare neunitare, s-a ajuns în 
unele situaţii la casarea hotărârilor şi reluarea judecăţii de instanţele 
competente. 

La Secţia penală, casarea sau desfiinţarea hotărârilor s-a datorat în 
multe cauze atitudinii părţilor ( în cazul infracţiunilor în care împăcarea 
părţilor înlătură răspunderea penală ) sau reaprecierii pericolului social 
al infracţiunii şi reindividualizării pedepselor aplicate inculpaţilor. 
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Au fost şi situaţii în care desfiinţarea sau casarea hotărârilor a fost 
pronunţată pe baza deciziilor date de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, în recursuri în interesul legii, evidenţiindu-se faptul că 
nu există un mod unitar de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale 
incidente în cauza respectivă. 

De asemenea, în alte cauze desfiinţarea sau casarea s-a datorat unei 
greşite interpretări a probelor de către tribunal, ajungându-se uneori la 
pronunţarea unor soluţii de condamnare după achitare şi respectiv 
achitare după condamnare. 

Credem că se impune ca la nivelul fiecărei secţii să fie analizate 
periodic motivele care au determinat casarea sau desfiinţarea hotărârilor 
pentru ca acestea să fie cunoscute de toţi judecătorii secţiei şi să fie 
evitate în viitor.  

 
 3.6. Măsuri pentru unificarea practicii judiciare luate la nivelul 

instanţei 
Unificarea practicii judiciare a reprezentat unul din obiectivele 

reformei sistemului judiciar, al formării continue a magistraţilor, menită 
să răspundă unui deziderat cu valoare de principiu şi anume acela al 
previzibilităţii actului de Justiţie. 

După încercări incoerente de realizare a acestui obiectiv, prin          
„ analiza practicii de casare” şi „ analiza soluţiilor ”, Consiliul Superior 
al Magistraturii a instituit un cadru juridic adecvat pentru unificarea 
practicii judiciare prin Hotărârea  nr. 46/2007. 

Această hotărâre care stabileşte procedura de selectare a 
problemelor de drept rezolvate neunitare la nivelul instanţelor, cadrul în 
care se dezbat aceaste probleme, periodicitatea de analiză a lor – modul 
de adoptare a soluţiilor şi transmiterea acestora, răspunde cerinţelor 
privind analiza problematicii complexe cu care se confruntă instanţele. 

La nivelul tribunalului, cât şi al instanţelor arondate, acest sistem, 
statuat de hotărârea menţionată, a fost creat în anul 2007 şi a funcţionat 
cu periodicitatea stabilită, punând în dezbaterea secţiilor problemele de 
drept identificate în activitatea proprie, precum şi a problemei de practică 
neunitară transmise de instanţe. 

Se poate aprecia că în foarte multe probleme de drept controversate, 
secţiile Tribunalului Dâmboviţa au adoptat soluţii legale, recunoscute la 
nivelul Curţii de Apel, unele dintre acestea fiind impuse cu argumente 
juridice la toate instanţele.  

De asemenea, au fost benefice întâlnirile profesionale pe această 
temă la nivelul Curţii de Apel care, analizând punctele de vedere exprimat 
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de instanţele arondate, au stabilit practici unitare în multe probleme în 
care se pronunţau soluţii diferite. 

În acest sens, întâlnirile de la nivelul Curţii de Apel la care au 
participat şi judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au fost 
mult mai bogate în conţinut şi au asigurat girul interpretării instanţei 
supreme. 

Chestiunea asigurării unei practici judiciare unitare, rămâne în 
continuare de mare actualitate, întrucât există tendinţa unui formalism, 
atât în ce priveşte selectarea problemelor cu adevărat de drept soluţionate 
neunitar, interpretarea acestora, cât şi însuşirea soluţiilor consemnate în 
minutele întocmite după dezbateri. 

Pe această linie trebuie precizat că nu există pârghii administrative 
pentru impunerea unei soluţii, singurele competenţe rezumându-se la 
selectarea problemelor de drept care nu-şi găsesc o soluţionare uniformă, 
punerea lor în discuţie şi adoptarea unei soluţii majoritare. 

Dificultatea asigurării unei practici judiciare uniforme este 
înregunată în mod obiectiv de instabilitatea legislativă atât în ce priveşte 
dreptul material, cât şi cel procesual.   

 
3.7. Aplicarea dispoziţiilor Convenţiei Europene pentru Apărarea 

Drepturilor şi a Libertăţilor Fundamentale, astfel cum sunt interpretate 
în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în activitatea 
instanţei  

Ca membră a Consiliului Europei, ratificând Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului, România este ţinută de jurisprudenţa Curţii Europene 
a Drepturilor Omului de la Strasburg, hotărârile Curţii generând, deseori, 
schimbări ale legislaţiei, ale jurisprudenţei sau ale practicii, mai ales în 
domeniul procedurii judiciare şi a libertăţilor publice. 
 Dovadă în acest sens sunt - în materie penală - modificările 
legislative aduse Codului penal şi Codului de procedură penală odată cu 
adoptarea şi intrarea în vigoare a Legii nr.278/2006 şi respectiv a Legii 
nr.356/2006. 
 Evidenţiem aici – cu titlu enunţiativ :  
          - jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la 
pedeapsa accesorie, astfel cum s-a statuat în cauza Sabău şi Pârcălab 
împotriva României, jurisprudenţă ce a condus la modificarea conţinutului 
art.71 alin.3 Cod penal; 
 Apreciem deosebit de important să subliniem, în acest context, că 
deşi legiuitorul a ajuns la modificarea dispoziţiilor art.71 alin.3 Cod 
penal, urmărind remedierea încălcării art.8 din C.E.D.O. ce garantează 
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respectarea vieţii private şi de familie, nu a reuşit să dea un conţinut nou 
întregului art.71 alin.3 Cod penal, respectiv un conţinut de natură a 
înlătura în totalitate neconformitatea cu jurisprudenţa C.E.D.O., fapt ce a 
determinat pronunţarea de către Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţiei a unei noi decizii, având ca obiect recurs în interesul legii – 
decizia nr. LXXIV (74)/5 noiembrie 2007 – prin care s-a stabilit că 
„dispoziţiile art.71 din Codul penal, referitoare la pedeapsa accesorie se 
interpretează în sensul că, interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit. a 
teza I – c din Codul penal, nu se va face în mod automat, prin efectul legii, 
ci se va supune aprecierii instanţei, în funcţie de criteriile stabilite în art. 
71 alin.3 din Codul penal”. 
          - jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la 
încălcarea dreptului reclamantului la un proces echitabil, drept garantat 
de art.6 din Convenţie, astfel cum s-a statuat în cauza Constantinescu 
contra României, jurisprudenţă cea condus la introducerea în Codului de 
procedură penală  a art. 378 alin.11 , cu următorul conţinut „cu ocazia 
judecării apelului, instanţa este obligată să procedeze la ascultarea 
inculpatului prezent, potrivit dispoziţiilor cuprinse în partea specială, titlul 
II, capitolul II, atunci când acesta nu a fost ascultat la instanţa de fond, 
precum şi atunci când instanţa de fond nu a pronunţat împotriva 
inculpatului o hotărâre de condamnare”; 
 Întâlnim însă în practică, în continuare, aspecte ce ţin de 
insuficienta adaptare a legislaţiei noastre penale la jurisprudenţa 
C.E.D.O. 
 Avem în vedere sub aceste aspect: 
         - hotărârea Ispan contra României, hotărâre prin care C.E.D.O a 
constatat că prelungirea procedurii la care a fost parte reclamantul s-a 
datorat repetatelor casări cu trimitere spre rejudecare şi prin urmare, a 
constatat că responsabilitatea prelungirii excesive a duratei procesului 
aparţine autorităţilor judiciare, astfel că art.6 din Convenţie a fost violat; 
 Apare imperios necesar, faţă de această jurisprudenţă C.E.D.O., 
adoptarea unui Cod de procedură nou, modern, care să aibă altă 
procedură de citare,  să aibă practic reglementări care să conducă la 
scurtarea duratei de soluţionare a cauzei, inclusiv la înlăturarea instituţiei 
casării cu trimitere, practica – chiar a instanţei noastre – dovedindu-ne că 
parcurgerea mai multor cicluri procesuale face posibilă chiar intervenţia 
prescripţiei răspunderii penale a făptuitorului, în condiţiile disp. art.124 
Cod penal privind prescripţia specială. 

 - 41 -



 Pledăm în acest context pe necesitatea simplificării legislaţiei, 
aceasta presupunând eliminarea legilor inutile, prin aplicarea riguroasă a 
principiilor necesităţii şi proporţionalităţii. 
 Dovada existenţei unei legislaţii greoaie, excesive în materie penală, 
o reprezintă chiar numărul mare de decizii pronunţate în ultima perioadă 
de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în materia 
recursului în interesul legii pentru stabilirea unui mod unitar de aplicare 
şi interpretare a dispoziţiilor legale.  
 - dispoziţiile Codului de procedură penală referitoare la 
prelungirea măsurii preventive a obligării de nu părăsi localitatea sau 
ţara – potrivit art. 145 alin.2 Cod procedură penală, introdus relativ 
recent, respectiv prin legea nr.356/2006, „ În cursul urmării penale, 
durata măsurii prevăzute în alin.(1) nu poate depăşi 30 zile, afară de cazul 
când ea este prelungită în condiţiile legii. Măsura obligării de a nu părăsi 
localitatea poate fi prelungită în cursul urmării penale în caz de necesitate 
şi numai motivat. Prelungirea se dispune de procurorul care efectuează 
sau supraveghează urmărirea penală, fiecare prelungire neputând să 
depăşească 30 de zile…”- nu corespund cu una din cerinţele esenţiale 
care se desprind din jurisprudenţa C.E.D.O, în sensul că „procurorul de 
caz nu are competenţa materială de a prelungi interdicţia de a părăsi 
localitatea sau ţara”.  
        Apreciem, în acest context, să subliniem că – în opinia noastră – 
recenta decizie pronunţată de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie în şedinţa din 5 noiembrie 2007 (decizia nr.LXXVI - 76), prin care 
s-a stabilit că „măsurile preventive referitoare la obligarea de a nu părăsi 
localitatea sau ţara, dispuse sau prelungite, fie de procuror, fie de 
judecător, în cursul urmării penale, după sesizarea instanţei prin 
rechizitoriu, nu pot fi prelungite sau menţinute de către instanţa de 
judecată, urmând a fi discutată luarea acestora, dacă sunt întrunite 
condiţiile prevăzute în art.143 alin.1 din Codul de procedură penală”, nu 
este de natură a înlătura neconformitatea dispoziţiilor naţionale 
referitoare la prelungirea în cursul urmării penale a obligării de a nu 
părăsi localitatea sau ţara cu jurisprudenţa C.E.D.O., având doar menirea 
-în opinia noastră- de a acoperi vidul legislativ vizând reglementarea 
prelungirii acestei măsuri preventive în cursul judecăţii (reglementarea 
actuală a procedurii prelungirii obligării de a nu părăsi localitatea sau 
ţara în cursul urmării penale, rămânând în continuare în dezacord cu 
cerinţele esenţiale desprinse de jurisprudenţa C.E.D.O. în această 
materie. 
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          - nici dispoziţiile art.49 Cod procedură penală raportat la art.46 – 
48 Cod procedură penală vizând incompatibilitatea procurorului nu 
corespund cerinţelor esenţiale care se desprind din jurisprudenţa 
C.E.D.O, în sensul că prin participarea procurorului care a pronunţat 
soluţia ce face obiectul judecăţii, la soluţionarea cauzei în faţa instanţei de 
judecată li s-ar încălca părţilor dreptul la un proces echitabil, instituit de 
disp. art.6 din Convenţie, conform cărora „orice persoană are dreptul de 
a i se judeca cauza de o instanţă imparţială”. Introducerea prin Legea 
nr.281/2003 a disp. art.278 1 Cod procedură penală intitulat „Plângerea 
în faţa judecătorului împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului 
de netrimitere în judecată” răspunde numai parţial cerinţelor ce se 
desprind în jurisprudenţa C.E.D.O dată în interpretarea art.6 din 
Convenţie, atât timp cât dispoziţiile legale naţionale în vigoare nu prevăd 
printre cazurile de incompatibilitate a procurorului cazul procurorului 
care a pronunţat soluţia ce face obiectul judecăţii în faţa instanţei de 
judecată, urmare promovării unei plângeri în baza art.278 1 Cod 
procedură penală. 
             Apreciem că instituirea interdicţiei procurorului care a pus în 
mişcare acţiunea penală, a emis mandat de arestare sau a dispus 
trimiterea în judecată, de a pune, ulterior, concluzii la judecarea cauzei, 
nu este suficientă pentru garantarea imparţialităţii acestuia, în condiţiile 
în care celelalte instituţii au rămas, în continuare, neschimbate, inclusiv 
posibilitatea procurorului de neîncepere a acţiunii penale, respectiv de 
stingere a acţiunii penale în cursul urmării penale, care ar putea fi 
calificată un amestec al procurorului în jurisdicţia de judecată, deoarece 
soluţionarea acţiunii penale nu poate fi decât atributul acesteia. 
 

Convenţia de aplicare a Acordurilor Schengen ( la rândul ei, nici 
această Convenţie nu este în vigoare pentru România, ceea ce creează 
inconveniente asupra aplicării în ţara noastră, directe şi fără formalităţi a 
principiului non bis in idem prevăzute de art. 54 CAAS, în raport de 
hotărârile pronunţate în celelalte state membru care au aderat şi pentru 
care Convenţia este în vigoare ).   

 
 

În materie contravenţională Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
a pronunţat în cauza Anghel C. România, în cererea nr. 28183/03          
( nedefinitivă), hotărârea din 04.10.2007, prin care a stabilit următoarele: 

„contravenţia deşi are natură extra-penală, potrivit dreptului intern 
român, intră în sfera noţiunii europene autonome de „penal”, astfel încât 
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art.6 din C.E.D.O., privind dreptul la un proces echitabil este aplicabil. 
Procedura contravenţională, impunând contestatorului să probeze 
nelegalitatea şi netemeinicia procesului verbal contravenţional, încalcă 
prezumţia de nevinovăţie”. 

Judecătorii din cadrul secţiei, învestiţi cu soluţionarea de cereri în 
materie contravenţională au avut în vedere această hotărâre, deşi 
nedefinitivă. 

Exemplificăm în acest sens decizia nr. 671/21.11.2007, pronunţată 
de Tribunalul Dâmboviţa în dosarul nr. 910/232/2007, prin care a fost 
anulat procesul verbal de contravenţie, constatându-se că nu este susţinut 
de dovezi în sprijinul temeiniciei şi legalităţii sale şi cum recurentul 
petiţionar se bucură de prezumţia de nevinovăţie, reiese că plângerea 
formulată de el, vizând anularea procesului  verbal, este întemeiată. 

În materie civilă, judecătorii secţiei civile au făcut aplicarea 
dispoziţiilor art. 8 din Convenţie în cazurile privind Legea nr. 272/2004. 
 Astfel, în cazurile având ca obiect reintegrarea minorilor în familia 
naturală, în privinţa cărora s-a aplicat măsurile de protecţie specială 
reglementate de Legea nr. 272/2004 ( plasamentul, plasamentul în regim 
de urgenţă ), s-a dispus această măsură de reintegrare, întemeiată pe 
dispoziţiile art. 68 – 70 din lege, dar şipe dispoziţiile art. 8 din Convenţie, 
care prevăd că „ orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale de 
familie ”. 
 Dispunând reintegrarea minorilor în familiile naturale, tribunalul a 
aplicat şi dispoziţiile art. 8 din Convenţie, deoarece „ dreptul la viaţa de 
familie ”, în sensul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, 
implică şi respectarea drepturilor părinţilor cu privire la copii lor, dar şi 
respectarea drepturilor copiilor, inclusiv a dreptului de a trăi alături de 
părinţii săi, în considerarea principiului integresului superior al 
minorului. 
 Dobândirea, de la 1 ianuarie 2007, a calităţii de stat membru al 
Uniunii Europene responsabilizează şi mai mult judecătorii în aplicarea 
prevederilor Convenţiei şi jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor 
Omului.  

 
3.8. Aplicarea directă a dreptului comunitar în activitatea 

judecătorilor instanţei. Aspecte privind cooperarea judiciară 
internaţională. 

Principiile generale ale dreptului comunitar au fost iniţiate şi 
formulate în hotărârile Curţii de Justiţiei de la Luxembourg şi apoi 
introduse în T.C.E sau în tratatele modificatoare, fiind în sfârşit 
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consacrate ca atare în Constituţia Uniunii Europene, semnată la Roma la 
29.10.2004 şi aflată în proces de ratificare. 
 În prezent, România a transpus în dreptul intern, prin Legea nr. 
302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală, modificată şi 
completată prin Legea nr. 224/2006, următoarele :  
        - decizia cadru nr.584/JAI/13 iunie 2002 a Consiliului privind 
mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele 
membre ale Uniunii Europene – prima măsură concretă în domeniul 
cooperării judiciare în materie penală, între statele membre ale Uniunii 
Europene în aplicarea principiului recunoaşterii reciproce; 
          În concret, aplicarea practică a acestui instrument de cooperare a 
însemnat emiterea şi executarea – în ciuda anumitor disfuncţionalităţi 
legislative, referindu-ne aici, cu titlu de exemplu, la neconcordanţa dintre 
disp. art.81 alin.1 din Legea nr. 302/2004 şi art.77 alin.1 din aceeaşi lege 
cu privire la caracterul actului prin care se dispune emiterea mandatului 
european – mandatului european de arestare, autorităţile judiciare 
române fiind foarte deschise la principiile pe care se bazează mandatul 
european de recunoaştere şi încredere reciprocă ( în cadrul instanţei 
noastre emiţându-se de la data de 1 ianuarie 2007, 13 mandate europene 
de arestare din care au fost executate ). 
        - Convenţia U.E din 29 mai 2000 privind asistenţa juridică în 
materie penală între statele membre ale U.E şi protocolul la aceasta din 
16 noiembrie 2001 ( deşi ratificată de România, nu este în vigoare pentru 
ţara noastră, întrucât deşi au trecut 90 de zile de la aderare – cum 
prevede art.28 din Convenţie – nu există o decizie a Consiliului Uniunii 
Europene, de care depinde pentru noi intrarea ei în vigoare). 

Dreptul comunitar, din perspectiva activităţii secţiei, nu a presupus 
o aplicare directă în cursul anului 2007. 

 Cu toate acestea aplicabilitatea dreptului comunitar se va regăsi 
în cea mai mare parte prin raportare la celelalte secţii ale instanţei, în 
cadrul secţiei de contencios administrativ şi fiscal. 

În acest sens a fost înregistrat pe rolul secţiei dosarul nr. 
6929/120/2007, nesoluţionat încă, având ca obiect restituirea taxei 
speciale de primă înmatriculare, prin solicitarea aplicării directe a 
dreptului comunitar. 

Dezbaterile publice, privind acest subiect conduc la concluzia că, 
în viitorul apropiat vor fi înregistrate numeroase litigii având acelaşi 
obiect. 

La începutul anului 2008 a fost înregistrată cererea cu 
nr.106/120/2008, prin care s-a solicitat în conformitate cu dispoziţiile 
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art.1 şi 2 din Legea nr.191/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr.119/2006 
privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente 
comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, 
certificarea unei sentinţe pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, ca titlu 
executoriu european în condiţiile prevăzute în Regulamentul C.E. 
nr.805/2004 din 21.04.2004, privind crearea unui titlu executoriu 
european, pentru creanţele necontestate. 

Se constată aşadar că anul 2007 fiind primul an după aderarea la 
Uniunea Europeană, nu au fost pronunţate sentinţe vizând aplicarea 
directă a dreptului comunitar. 

Dar, aşa cum rezultă din exemplele de mai sus, judecătorii secţiei 
vor fi confruntaţi tot mai des cu astfel de speţe. 

 
 3.9. Îmbunătăţirea accesului liber la justiţie 

Accesul liber la justiţie - drept fundamental al cetăţenilor, 
reglementat atât de art.21 din Constituţia României, cât şi de art.6 pct.1 
din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului - a fost conceput ca 
drept al oricărei persoane de a se putea adresa justiţiei pentru apărarea 
drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime. 
 Facilitarea accesului la instanţă presupune, în primul rând, 
înţelegerea procedurilor de către participanţii implicaţi direct în actul de 
justiţie, fapt care impune informarea lor cu privire la drepturile de care 
beneficiază şi pe care le pot realiza prin intermediul justiţiei, în raport de 
reglementările în vigoare. 
 În acest sens, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, le-au fost puse la 
dispoziţie materiale informative referitoare la activitatea de judecată, 
cuprinzând datele necesare pentru introducerea unor cereri în justiţie, 
pentru susţinerea lor şi promovarea căilor de atac. 

La adresa portal.just.ro  pot fi accesate şi informaţiile de interes 
public care se furnizează din oficiu, în conformitate cu prevederile art.5 
din Legea nr.544 /2001, putându-se obţine, totodată, şi date cu privire la 
informaţiile exceptate de la liberul acces, potrivit dispoziţiilor art.12.  
 Tot în vederea asigurării accesului liber la justiţie a fost instalat un 
chioşc informatic destinat uzului public, care permite accesul la dosarele 
instanţei, respectiv la date referitoare la stadiul soluţionării  cauzelor.  
 De asemenea, persoanelor interesate le este asigurat accesul la 
dosarele şi registrele instanţei, cu respectarea dispoziţiilor art.92 alin.2 
din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. 
 Reţeaua informatică a permis însă, să se asigure, odată cu 
implementarea aplicaţiei ECRIS şi accesul simplificat al  persoanelor 
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interesate la evidenţele activităţii judiciare, fără a mai fi necesară 
deplasarea la sediul instanţei.   
 Abordarea europeană a conceptului de acces liber la justiţie, 
presupune şi aplicarea principiului gratuităţii justiţiei, costurile mari ale 
desfăşurării proceselor şi imposibilitatea asigurării unei apărări eficiente, 
fiind considerate îngrădiri ale acestui drept fundamental. 
 Trebuie precizat însă că principiul gratuităţii justiţiei nu este înfrânt 
prin achitarea taxelor judiciare de timbru, câtă vreme există dispoziţii 
legale (respectiv art. 74 şi urm. Cod procedură civilă) în baza cărora 
persoanele cu posibilităţi materiale reduse au dreptul de a cere asistenţă 
judiciară, care include atât acordarea de scutiri, reduceri, eşalonări sau 
amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, a timbrului judiciar şi a 
cauţiunilor, cât şi apărarea şi asistenţa gratuită printr-un avocat delegat 
de barou.  

Cu toate acestea, deşi dispoziţiile ar trebui cunoscute de către 
cetăţeni, în anul 2007 la Tribunalul Dâmboviţa, nu s-au înregistrat cereri 
de scutiri sau reduceri de la plata taxei judiciare de timbru. 

Au fost formulate însă 14 cereri de acordare de asistenţă gratuită în 
litigii civile, care au fost admise de către Baroul de Avocaţi Dâmboviţa, în 
aplicarea dispoziţiilor capitolului V - „Asistenţa judiciară” din Codul de 
procedură civilă, justiţiabilii beneficiind astfel de o  apărare calificată - 
gratuită. 

O garanţie a accesului liber la justiţie o reprezintă şi posibilitatea pe 
care au avut-o un număr de 3 persoane, victime ale unor infracţiuni 
contra persoanei, care au solicitat consiliere psihologică în baza 
dispoziţiilor Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea 
protecţiei victimelor infracţiunilor. 

Serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului Dâmboviţa le-a 
acordat acestora, fie consiliere individuală, fie consiliere  în vederea 
calificării şi identificării unui loc  de muncă, într-una dintre situaţii 
consilierea încheindu-se la termen, iar în celelalte două cazuri continuând 
şi în  prezent. 

Numărul mic de cereri formulate în baza dispoziţiilor legale 
menţionate formează convingerea că acestea nu sunt suficient cunoscute, 
fapt care impune găsirea unor mijloace de aducere la cunoştinţa 
publicului larg, printre care ar fi afişarea lor pe website şi la sediul  
instanţei.    
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3.10.Progrese înregistrate în domeniul Justiţiei pentru minori şi a 
protecţiei drepturilor copilului. 

În materie civilă au funcţionat 6 complete specializate pentru cauze 
cu minori, care au soluţionat în cursul anului 2007 un număr de 480 
dosare, având ca obiect Legile nr. 272 şi 273/2004. 

Activitatea s-a desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în 
cele două acte normative intrate în vigoare în anul 2005, în strânsă 
colaborare cu Direcţia pentru protecţia Copilului Dâmboviţa. 

În acest sens, la iniţiativa Tribunalului Dâmboviţa s-a constituit la 
nivelul judeţului, la sfârşitul anului 2005, un „ Parteneriat instituţional 
pentru sprijinirea implementării Legii nr. 272/2004 ”, în care au fost 
înscrise atribuţiile tuturor instituţiilor judeţului, în această materie. 

Acest parteneriat a funcţionat şi în cursul anului 2007, Tribunalul 
Dâmboviţa, prin secţia civilă având întâlniri bilaterale cu majoritatea 
instituţiilor implicate, în cadrul cărora s-au pus bazele colaborării pentru 
eficientizarea actului de justiţie în acest domeniu. 

S-a redactat şi „ghidul metodologic” pentru efectuarea vizitelor la 
minori de către magistraţi, atât în serviciile publice, cât şi cele private 
pentru copiii aflaţi în plasament, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti. 
Pe baza acestui „ Ghid ”, judecătorii secţiei civile au efectuat lunar vizite 
la minorii care au fost daţi în plasament prin hotărâre, verificându-se 
condiţiile concrete alături de reprezentanţii Direcţiei Judeţene de 
specialitate, constatările fiind consemnate în procese – verbale pentru 
valorificare. 

De asemenea, judecătorii din cadrul secţiei civile au participat la 
simpozioane – organizate atât de Institutul Naţional al Magistraturii la 
nivel naţional, cu problematica pentru minori, cât şi la nivel judeţean, iar  
judecătorul selecţionat pentru a îndeplini funcţia de formator pe 
probleme de minori, pentru categoria de magistraţi, a susţinut cursuri de 
formare profesională în anul 2007 la care au participat judecătorii 
Tribunalului Dâmboviţa şi judecători de la judecătorii, specializaţi în 
soluţionarea cauzelor cu minori şi de familie. 

Se poate aprecia că la nivelul secţiei s-a conturat o practică unitară 
în ce priveşte interpretarea dispoziţiilor Legii nr. 272 şi 273/2004, 
evitându-se soluţii contradictorii, la această activitate aducându-şi 
contribuţia şi secţia de specialitate a Curţii de Apel prin întâlnirile 
organizate pentru uniformizarea practicii în materie. 

S-a asigurat de asemenea, o colaborare eficientă şi cu 
reprezentanţii Ministerului Public – care participă activ la soluţionarea 
acestor cauze.   
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Şi în cadrul Secţiei penale au funcţionat complete specializate pentru 
soluţionarea cauzelor cu inculpaţi minori. Astfel au fost constituite două 
complete pentru soluţionarea recursurilor, două complete pentru 
soluţionarea apelurilor şi patru complete pentru soluţionarea fondurilor. 
Judecătorii incluşi în aceste complete au rezolvat cazuistica minorilor 
inculpaţi sau părţi vătămate – dar se resimte nevoia unei stricte 
specializări în această materie – dată fiind specificitatea materiei în acest 
domeniu. 
 Ca o realizare în ceea ce priveşte pregătirea specifică a 
judecătorilor, se poate exemplifica participarea la seminarul organizat de 
Institutul Naţional al Magistraturii cu tema „ Delicvenţa juvenilă ”. 

 
 
 3.11. Stadiul aplicării dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 şi ale Legii 
nr. 677/2001 

 Legea nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public,  
instituie dreptul oricărei persoane de a solicita şi obţine de la autorităţile 
şi instituţiile publice informaţii de interes public, autorităţilor şi 
instituţiilor publice revenindu-le obligaţia de a asigura persoanelor, la 
cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau 
verbal. 

 Ca o garanţie a  asigurării acestui drept, la nivelul instanţei 
funcţionează Biroul de Informare şi Relaţii Publice, organizat în baza 
dispoziţiilor menţionate şi ale art. 77-81 din Regulamentul de ordine 
interioară al instanţelor judecătoreşti.             

 Activitatea de furnizare a informaţiilor publice ce trebuie  oferite 
din oficiu s-a realizat prin punctul de informare-documentare existent în 
cadrul Biroului, prin afişarea la avizierul instanţei, dar şi prin  postarea 
lor pe website. 

 În aceiaşi modalitate au fost aduse la cunoştinţa publicului 
informaţiile exceptate de la liberul acces, prevăzute de art.12. 

Precizăm totodată că la punctul de informare-documentare s-au 
prezentat aproximativ 15 persoane, cărora li s-au oferit modele de cereri 
de solicitare a informaţiilor de interes public, dar şi modele de reclamaţii 
administrative, punându-li-se la dispoziţie şi Buletinul informativ al 
Tribunalului Dâmboviţa, astfel cum a fost actualizat. 

Persoanele responsabile de informarea publică directă au asigurat 
şi rezolvarea solicitărilor privind informaţiile de interes public, formulate 
atât pe suport electronic, cât şi pe suport de hârtie, neînregistrându-se  
situaţii de solicitare verbală de  informaţii. 
 - 49 -



În cursul anului 2007 au fost înregistrate un număr  de 7 solicitări de 
interes public, 3 fiind adresate de către persoane juridice, iar celelalte de 
către persoane fizice, răspunzându-se în mod favorabil la 3 dintre ele, iar 
4 primind un răspuns negativ, deoarece informaţiile solicitate nu se 
încadrau în sfera informaţiilor de interes public.    

Nu au existat reclamaţii administrative cu privire la încălcarea 
liberului acces la informaţiile de interes public şi, de asemenea, nici 
plângeri în contencios administrativ, întemeiate pe Legea nr. 544/2001, 
referitoare la instanţa noastră. 

S-au  înregistrat totuşi, în baza legii menţionate, un număr de 26 de 
plângeri în contencios administrativ privind însă alte instituţii publice,  
soluţionându-se,  până în prezent, doar un număr de 18 , din care au 
primit o soluţie favorabilă numai 6.  

S-a răspuns cu promptitudine şi la adresele Consiliului Superior al 
Magistraturii şi ale Curţii de Apel Ploieşti, referitoare la activitatea 
biroului şi implementarea măsurilor dispuse pentru aplicarea Legii 
nr.544/2001.  

Costurile totale ale Biroului de Informare şi Relaţii Publice s-au 
ridicat în anul 2007 la suma de 17855 RON, reprezentând salarii, prime, 
contribuţii, cheltuieli cu consumabilele şi amortismente, nu au fost  
încasate sume pentru servicii de copiere. 

Biroul şi-a desfăşurat activitatea, în primul semestru al anului 2007 
şi o parte din cel de-al doilea, sub conducerea şi coordonarea domnului 
judecător Ion Chira, locţiitor al judecătorului delegat, iar in cea de-a 
doua parte sub coordonarea  judecătorului delegat – Adriana Motoroiu. 

Preocupările constante pentru implementarea Strategiei de reformă 
a sistemului judiciar au privit aplicarea şi în practică a dispoziţiilor Legii 
nr. 677/2001. S-au făcut eforturi pentru însuşirea prevederilor legale în 
domeniu, fapt ce a făcut ca toate operaţiunile specifice legate de protecţia 
datelor cu caracter personal  să se efectueze în condiţiile legii. 

La nivelul instanţei, în anul de referinţă nu au existat solicitări 
pentru exercitarea de către persoanele vizate a drepturilor reglementate  
în capitolul IV, după cum nu au existat nici situaţii care să impună 
obţinerea acordului persoanelor vizate pentru furnizarea de date cu 
caracter personal şi nici pentru informarea lor, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 12. 

De asemenea,  nu au fost înregistrate nici litigii având ca obiect 
apărarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001, respectiv dreptul 
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de acces la date, dreptul de intervenţie asupra acestora, dreptul de 
opoziţie şi cel de informare al persoanelor vizate. 

Nu au existat nici cereri de transfer în străinătate al datelor cu 
caracter personal,  formulate în baza art. 29. 

Instanţa a luat act  de decizia  nr.60/2006, emisă de Preşedintele 
Autorităţii Naţionale de Supraveghere, prin care s-au aprobat noi 
formulare de notificare, procedându-se în consecinţă, prin înaintarea unei 
notificări simplificate. 

În procesul aplicării Legii nr. 677/2001 s-au înregistrat  dificultăţi 
în privinţa înţelegerii corecte a termenilor cu care aceasta operează şi a 
domeniului său de aplicare, impunându-se, de aceea, distribuirea unor 
materiale informativ – explicative, suplimentare celor existente pe 
website-ul autorităţii de supraveghere, elaborarea unor ghiduri care să 
prevadă atribuţii specifice în vederea aplicării corecte a legii, precum şi 
organizarea unor întâlniri, în scopul pregătirii personalului responsabil 
cu monitorizarea aplicării legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter 
personal. 
  
 

 3.12. Aspecte privind calitatea managementului la nivelul instanţei 
Aşa cum s-a afirmat şi cu alte ocazii activitatea instanţelor 

judecătoreşti nu se poate desfăşura în condiţii corespunzătoare fără un 
management de echipă, participativ. 

Practic, este imposibil ca un manager de nivelul unui tribunal să 
realizeze singur toate atribuţiile manageriale, fără a delega o parte din ele 
colegilor din echipa managerială şi celorlalţi judecători. 

Expirarea mandatelor pentru unele funcţii de conducere           
( vicepreşedinte şi preşedinţi de secţii la Secţia civilă şi Secţia comercială 
şi de contencios administrativ şi fiscal ) şi declanşarea procedurilor 
pentru numirea în aceste funcţii au afectat profund spiritul de echipă şi a 
tulburat atmosfera de bună colegialitate şi respect reciproc care existase 
până acum. 

Din păcate această stare a continuat şi după ocuparea funcţiilor de 
conducere, mai ales spre sfârşitul anului. 

Toate acestea au evidenţiat faptul că la unii lipseşte disponibilitatea 
de a asculta şi părerea celorlalţi şi de a respecta soluţiile majoritare. 

Această stare a fost influenţată şi de lipsa şi fluctuaţiile de personal 
din anul 2007. 
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Chiar şi în aceste condiţii, echipa managerială a încercat să asigure 
condiţiile organizatorice şi materiale corespunzătoare pentru 
desfăşurarea activităţii. 

Astfel, prin ordinul de serviciu s-a dispus, cu aprobarea Colegiului 
de conducere, cu privire la repartizarea judecătorilor pe secţii şi pe 
complete, repartizarea personalului auxiliar de specialitate şi a celuilalt 
personal pe secţii şi compartimente, stabilindu-li-se, prin fişele posturilor, 
atribuţiile de serviciu concrete pentru fiecare în parte. 

De asemenea, prin măsurile luate s-a asigurat formarea profesională 
continuă a judecătorilor, atât în sistem centralizat, cât şi descentralizat, 
dând posibilitatea acestora să participe la toate acţiunile pe această temă. 

S-a continuat şi în anul 2007 luarea măsurilor pentru asigurarea 
unei practici judiciare unitare, organizându-se întâlniri periodice pentru 
discutarea problemelor controversate de practică judiciară şi de 
exprimarea unor puncte de vedere motivate. 

În cursul anului 2007 Colegiul de conducere a fost convocat în 25 
şedinţe, acesta fiind chemat să hotărască cu privire la luarea unor măsuri 
pentru o mai bună organizare şi funcţionare a instanţei.  

 
3.13. Măsuri luate la nivelul instanţei privind creşterea gradului de 

transparenţă a funcţionării acesteia 
 Sistemul judiciar trebuie să-şi îndeplinească rolul de serviciu public 
nu numai prin înfăptuirea actului de justiţie, dar şi prin stabilirea unui 
nou tip de relaţie între justiţie şi justiţiabili, aceasta contribuind atât la 
creşterea credibilităţii în justiţie, dar şi la sporirea calităţii activităţii 
instanţelor. 
 Asigurarea transparenţei în funcţionarea instanţelor este, de altfel, 
unul dintre obiectivele principale, stabilite în Strategia de Reformă a 
Sistemului Judiciar.  

Garantul transparenţei activităţii judiciare este Biroul de Informare 
şi Relaţii Publice, care asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu 
mijloacele de comunicare în masă, asigurând şi activitatea de soluţionare 
în termen a petiţiilor, dar şi de furnizare a informaţiilor de interes public. 
 În anul 2007,  persoanele desemnate să desfăşoare activitatea în 
cadrul Biroului au contribuit, prin activitatea desfăşurată, la îndeplinirea 
acestui obiectiv, ocupându-se atât de soluţionarea şi redactarea în termen 
a răspunsurilor la cele 122 de petiţii adresate de către cetăţeni, dar şi de 
soluţionarea în termen a celor 7 solicitări de interes public, formulate în 
baza Legii nr.544/2001. 
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 Pentru asigurarea transparenţei activităţii s-a facilitat accesul 
cetăţenilor la informaţiile de interes public care pot fi furnizate din 
oficiu de către instanţă, prin postarea lor pe website, dar şi prin afişarea, 
la loc vizibil,  la sediul instanţei şi expunerea la punctul de informare-
documentare din cadrul Biroului. 
 Pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor publicului au fost puse la 
dispoziţia acestuia şi pliante, conţinând ghiduri de orientare pentru 
justiţiabili, dar şi date referitoare la organizarea instanţei şi la activităţile 
desfăşurate de compartimentele acesteia, inserate, de asemenea, la 
rubrica  „Informaţii de interes public” de pe website, unde au fost 
publicate, de asemenea, şi declaraţiile de interese ale judecătorilor. 
          S-au adus, totodată, la cunoştinţa justiţiabililor, în modalităţile 
menţionate, şi  drepturile acestora decurgând din Legea nr.677/2001, 
precum şi calitatea instanţei de operator de date cu caracter personal.
 Întrucât transparenţa procesului judiciar presupune integrarea 
justiţiei în societate, iar mijloacele de comunicare în masă sunt cele prin 
care publicul poate fi cel mai uşor informat, s-a încercat şi la nivelul 
instanţei asigurarea unei mai strânse legături cu presa, prin intermediul 
purtătorului de cuvânt, în scopul informării obiective şi concrete  a  
cetăţenilor cu privire la  actul  de justiţie. 
 În acest sens, au fost organizate conferinţe de presă, s-au dat 
publicităţii comunicate, iar la solicitarea ziariştilor au fost oferite 
informaţii cu privire la cauze aflate pe rolul instanţei, asigurându-se 
astfel o bună colaborare cu aceştia.  
 Tot ca o garanţie a asigurării transparenţei funcţionării instanţei, 
atât presa, cât şi cetăţenii au fost invitaţi să viziteze sediul tribunalului şi 
să afle date referitoare la activitatea de judecată şi cu ocazia sărbătoririi 
Zilei Europene a Justiţiei Civile, când s-a organizat şi „Ziua Uşilor 
Deschise”, dar şi cu ocazia inaugurării Palatului Justiţiei.   
  

3.14. Concluzii privind progresele înregistrate, precum şi 
vulnerabilităţile identificate şi măsurile de remediere a acestora 

Din prezentarea făcută rezultă că latura calitativă a activităţii 
instanţei este un proces complex care presupune nu mai analiza unor 
parametrii înregistraţi în activitatea de judecată ci şi a altor problematici 
care în final contribuie la înfăptuirea actului de Justiţie. 

Este incontestabil că în anul 2007 au fost înregistrate, din acest 
punct de vedere, atât progrese cât şi unele vulnerabilităţi. 

Astfel, au fost realizate progrese în domeniul informatizării 
activităţii instanţei, în domeniul formării profesionale a judecătorilor, în 
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asigurarea unei practici judiciare unitare, în cunoaşterea şi aplicarea 
dreptului comunitar, în domeniul cooperării judiciare internaţionale, etc. 

Chiar dacă aceste progrese nu au fost substanţiale, ele au existat şi 
au influenţat în mod pozitiv calitatea activităţilor desfăşurate de instanţa 
noastră. 

În măsura în care se vor asigura scheme de personal 
corespunzătoare şi resurse materiale suficiente, suntem convinşi că din 
punct de vedere calitativ se pot realiza progrese mult mai mari, calitatea 
resurselor umane existente în prezent fiind o garanţie în acest sens. 

Semnalăm şi existenţa unor vulnerabilităţi care au fost prezentate şi 
în abordările punctuale făcute cu privire la calitate. 

Astfel, Institutul Naţional al Magistraturii nu asigură o participare 
mai mare a judecătorilor la acţiunile de formare continuă. 

De altfel, considerăm că şi prevederile legale cu privire la această 
problematică, respectiv obligaţia judecătorului de a participa cel puţin 
odată la 3 ani, la o astfel de activitate, sunt depăşite şi ele ar trebui 
modificate. 

De asemenea, acţiunile de formare continuă a judecătorilor atât în 
sistem centralizat, cât şi descentralizat trebuie planificate pe tot parcursul 
anului şi nu aglomerate în anumite perioade, pentru a nu fi afectată 
activitatea de judecată de la instanţele judecătoreşti. 

În acelaşi sens menţionăm şi numărul insuficient de judecători care 
face imposibilă specialitazea autentică a acestora, cea realizată în anul 
2007 fiind în mare parte formală.  
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CAPITOLUL 4 

GESTIONAREA RESURSELOR 
 

4.1.  Resursele umane aflate la dispoziţia instanţei în anul 2007 
4.1.1. Situaţia judecătorilor  
La începutul anului 2007 Tribunalul Dâmboviţa avea aprobate în 

statul de funcţii un număr de 37 de posturi de judecător, din care 5 posturi 
sunt funcţii de conducere. 

Din acestea, la începutul anului, 2 posturi erau vacante. 
În cursul anului 2007 s-au mai vacantat 2 posturi de judecător ca 

urmare a pensionării titularilor acestora. 
De asemenea, din luna martie 2007 un judecător a fost delegat în 

funcţia de preşedinte al Judecătoriei Pucioasa, delegarea fiind prelungită 
pe tot parcursul anului. 

În acelaşi timp, începând cu data de 1 martie 2007 a fost promovat 
la tribunal un judecător în urma susţinerii concursului de promovare în 
funcţii de execuţie organizat de Institutul Naţional al Magistraturii în luna 
februarie 2008. 

De la 1 iulie 2007 a mai fost ocupat un post vacant de judecător ca 
urmare a transferării pe acesta a unui judecător de la Judecătoria 
Târgovişte care avea gradul profesional corespunzător acestei instanţe. 

La sfârşitul anului 2007 existau 2 posturi vacante de judecător, iar 
de la 1 ianuarie 2008 s-a mai vacantat încă un post, astfel că în prezent 
tribunalul are 3 posturi vacante de acest fel. 

Anul 2007 a însemnat un an de provizorat şi cu privire la unele 
funcţii de conducere. 

Astfel, la 1 iunie 2007 a expirat mandatul pentru preşedinţii secţiilor 
civilă şi comercială şi de contencios administrativ şi fiscal. 

Tot de la 1 iunie 2007 a expirat mandatul şi pentru vicepreşedintele 
tribunalului. 

Dacă funcţiile de vicepreşedinte şi de preşedinte de secţie 
comercială şi de contencios administrativ şi fiscal au fost ocupate în 
termene rezonabile, aceea de preşedinte al secţiei civilă a fost ocupată      
deabia la 15 decembrie 2007. 

Cei 34 de judecători în funcţie în prezent la tribunal sunt repartizaţi 
secţiilor după cum urmează : 

- la Secţia civilă sunt repartizaţi 15 judecători, din care unul este 
delegat în continuare ca preşedinte la Judecătoria Pucioasa ; 
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- la Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal sunt 
repartizaţi 10 judecători, cu precizarea că un judecător este în concediu 
medical din luna septembrie 2007 ; 

- la Secţia penală sunt repartizaţi 9 judecători. 
La Tribunalul Dâmboviţa funcţionează şi 2 asistenţi judiciari, unul 

din partea sindicatelor şi unul din partea patronatelor, aceştia făcând 
parte din completele de judecată pentru cauzele privind conflictele de 
muncă şi asigurări sociale. 

În acest moment, având în vedere volumul de cauze de acest fel şi 
numărul de complete specializate în soluţionarea unor astfel de cauze ( 3 
complete ) care deja a devenit insuficient, s-a ajuns ca cei 2 asistenţi 
judiciari să intre de 3 ori pe săptămână în şedinţele de judecată, uneori 
fără ca aceştia să aibă la dispoziţie timpul necesar studierii dosarelor. 

Deşi s-a solicitat din luna noiembrie 2007 suplimentarea numărului 
de asistenţi judiciari cu încă două posturi, până în prezent nu ni s-a 
comunicat nici un răspuns de către Ministerul Justiţiei. 

 
4.1.2. Situaţia grefierilor şi a celorlalte categorii de personal 

auxiliar 
La începutul anului 2007 existau 36 posturi de grefier aprobate şi 

finanţate, din care 35 erau şi ocupate. 
În cursul anului 2007 s-a reuşit creşterea numărului cu încă 3 

posturi, astfel că în prezent Tribunalul Dâmboviţa are 39 posturi de 
grefier. 

Din păcate la această categorie de personal au existat mari fluctuaţii 
în anul 2007 care au îngreunat activitatea instanţei. 

Astfel, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 567/2004 
referitoare la pensionarea anticipată a personalului auxiliar, s-au 
pensionat nu mai puţin de 6 grefieri, din care 2 grefieri care ocupau 
funcţii de conducere de Prim grefier şi grefier şef de secţie. 

De asemenea, un grefier a încetat contractul de muncă prin acordul 
părţilor, iar 2 grefieri şi-au suspendat contractele de muncă de la 
începutul anului 2007 pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, 
situaţie în care se află şi în prezent. 

În urma concursurilor de promovare organizate de Curtea de Apel 
au fost ocupate 6 posturi vacante astfel : 

- un post în luna februarie ; 
- 2 posturi în luna mai ; 
- 3 posturi în luna decembrie. 
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Un post vacant a mai fost ocupat tot în luna decembrie 2007 prin 
transferarea unui grefier de la Tribunalul Municipiului Bucureşti. 

În prezent Tribunalul Dâmboviţa mai are 3 posturi vacante de 
grefier. 

Trebuie spus că este pentru prima dată când raportul dintre numărul 
grefierilor şi cel al judecătorilor la Tribunalul Dâmboviţa este pozitiv, în 
comparaţie cu cel al judecătoriilor din judeţ. 

Chiar dacă în cursul anului s-a reuşit o creştere a numărului de 
grefieri cu 3 posturi, credem că cele 39 posturi de grefier aprobate şi 
finanţate pentru Tribunalul Dâmboviţa sunt insuficiente. 

Apreciem că pentru a se asigura pentru fiecare judecător câte un 
grefier pentru şedinţele de judecată se impune suplimentarea schemei cu 
încă 4 posturi de grefier.     

 Avem în vedere faptul că în şedinţele de judecată nu intră toţi 
grefierii întrucât unul este delegat la Biroul de executări penale şi unul la 
Biroul ” Apostile ”. 

De asemenea, cei 4 grefieri care ocupă funcţii de conducere ( Primul 
Grefier şi grefierii şefi de secţii ) nu pot intra în şedinţele de judecată în 
acelaşi ritm cu ceilalţi grefieri. 

Se impune ca activitatea de repartizare aleatorie a dosarelor să fie 
făcută tot de un grefier şi nu de un grefier – arhivar cum se face în 
prezent, situaţie care afectează activitatea compartimentului de arhivă. 

Avem nevoie de asemenea, de un grefier documentarist care să 
gestioneze şi biblioteca tribunalului. 

Degrevarea judecătorilor de unele activităţi şi darea acestora în 
competenţa grefierilor presupune, de asemenea, posturi în plus la această 
categorie de personal. 

Pentru ocuparea celor 3 posturi vacante de judecător s-a solicitat 
Curţii de Apel Ploieşti organizarea unui concurs de promovare a unor 
grefieri de la judecătorii. 

În situaţia în care posturile vacante nu vor fi ocupate în totalitate, 
urmează  ca acestea să fie comunicate Şcolii Naţionale de Grefieri pentru 
a fi avute în vedere la repartizarea absolvenţilor din promoţia anului 
2008. 

Mutarea în noul sediu presupune suplimentarea schemei de personal 
cu unele posturi de personal contractual, după cum urmează : 

- un post de instalator – fochist, autorizat pentru centrala electrică ; 
- un post de electrician ; 
- un post de inginer de specialitate pentru reţeaua de calculatoare şi 

celelalte sisteme electrice din noul sediu. 
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În schema de personal există şi un post vacant de funcţionar public – 
inginer în specialitatea construcţii, care nu a putut fi ocupat datorită 
sistemului de salarizare necorespunzător. 

 
4.2. Resursele materiale aflate la dispoziţia instanţei în anul 2007 

În anul 2007 au fost asigurate resursele materiale necesare 
desfăşurării activităţii de judecată. 

Astfel, atât judecătorii cât şi personalul auxiliar de specialitate 
dispun de calculatoare, asigurându-se accesul la Internet pentru toţi 
judecătorii şi personalul auxiliar de specialitate cu funcţii de conducere. 

De asemenea, personalul auxiliar de specialitate dispune de 
imprimantele necesare editării lucrărilor pe care le întocmesc. 

Aşa cum s-a arătat, la sfârşitul anului a fost inaugurat noul sediu al 
tribunalului în care urmează să ne mutăm în curând şi unde vor exista 
condiţii mult mai bune pentru desfăşurarea activităţii. 

Urmare demersurilor care au fost făcute s-a reuşit să fie convins 
ordonatorul principal de credite – Ministerul Justiţiei – ca în noul sediu să 
fie mutat doar tribunalul, iar Judecătoria Târgovişte să rămână în actuala 
locaţie care va fi şi ea supusă unei reparaţii capitale. 

La sfârşitul anului au fost repartizate de către ordonatorul principal 
de credite 3 autoturisme marca Skoda Octavia, realizându-se astfel o 
înnoire parţială a parcului auto. 

Au fost repartizate tribunalului de ordonatorul principal de credite 
20 calculatoare, 2 laptop-uri, 22 licenţe Antivirus şi 7 imprimante. 

În anul 2007 au fost asigurate fondurile băneşti necesare pentru 
plata salariilor, plata diferenţelor salariate stabilite prin hotărâri 
judecătoreşti, precum şi pentru plata indemnizaţiilor de concediu de 
odihnă şi a premiului anual. 

Execuţia bugetară pentru anul 2007 a fost în proporţie de  99,90 %. 
 
4.3. Concluzii privind progresele înregistrate, vulnerabilităţi 

identificate şi posibile măsuri de remediere a acestora 
Aşa cum a rezultat din prezentarea făcută nu se poate vorbi de 

progrese în materia resurselor umane, dimpotrivă situaţia din anul 2007 
fiind mai grea faţă de anul anterior. 
 Cu privire la resursele materiale progresul înregistrat îl poate 
constitui inaugurarea noului sediu al tribunalului. 
 Principalele vulnerabilităţi în această materie au fost identificate 
următoarele : 
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 - procedurile greoaie de promovare în funcţii de execuţie pentru 
judecători şi de numire pentru personalul auxiliar de specialitate ; 
 - procedurile greoaie pentru transferarea unor posturi ; 
 - lipsa personalului necesar pentru organizarea şi funcţionarea unui 
compartiment de achiziţii publice conform legii.  
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CAPITOLUL 5 
RAPORTURILE DINTRE INSTANŢĂ ŞI CELELALTE INSTITUŢII 

ŞI ORGANISME, PRECUM ŞI CU SOCIETATEA CIVILĂ 
 

5.1. Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii 
 Raporturile dintre instanţele judecătoreşti şi Consiliul Superior al 
Magistraturii sunt reglementate de cele trei legi din domeniul Justiţiei, 
respectiv Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, 
Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi Legea nr.303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi de regulamentele 
adoptate în baza acestora. 
 Raporturile dintre Tribunalul Dâmboviţa şi Consiliul Superior al 
Magistraturii din anul 2007 s-au desfăşurat în acest cadru normativ. 
 În general, aceste raporturi s-au derulat prin intermediul Curţii de 
Apel Ploieşti şi ele au fost atât dinspre Consiliul Superior al Magistraturii 
către instanţă, dar şi dinspre tribunal către Consiliul Superior al 
Magistraturii. 
 Astfel, prin intermediul Curţii de Apel Ploieşti au fost făcute 
numeroase solicitări de către Consiliul Superior al Magistraturii cu 
privire la comunicarea de date, situaţii, informaţii privind Tribunalul 
Dâmboviţa şi judecătoriile din circumscripţia sa. 
 Numărul acestor solicitări a crescut considerabil în anul 2007, unele 
solicitări având la bază şi calitatea de stat membru al Uniunii Europene, 
acestea conducând uneori la îngreunarea activităţii manageriale şi 
aglomerarea judecătorilor implicaţi în rezolvarea lor.  
 În acelaşi sens, se înscriu şi solicitările făcute de Serviciul de 
Inspecţie Judiciară pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii pentru verificarea sesizărilor făcute de justiţiabili cu privire 
la conduita judecătorilor şi modul de soluţionare a unor dosare. 
 În cursul anului 2007 au existat un număr de 7 astfel de solicitări, 
acestea fiind soluţionate de preşedintele sau vicepreşedintele instanţei, 
informările fiind făcute în termen şi cu prezentarea în mod obiectiv şi 
realist a situaţiilor constatate. 
  Verificările tematice efectuate de inspectorii din cadrul Serviciului 
de Inspecţie Judiciară pentru judecători, care au vizat modul de 
repartizare aleatorie al dosarelor, precum şi dosarele mai vechi aflate pe 
rolul instanţei au reprezentat altă formă de derulare a acestor raporturi. 
 Este de subliniat faptul că aceste verificări au avut, ca şi în anii 
trecuţi, un caracter preponderent informativ şi îndrumător şi nu în ultimă 
instanţă şi preventiv. 
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 În cadrul raporturilor derulate de la instanţă către Consiliul 
Superior al Magistraturii le menţionăm pe cele cu privire la delegarea şi 
prelungirea delegării în funcţii de conducere, cele pentru constituirea 
completelor specializate, de modificare a ştatelor de personal, etc. 
 Ne permitem să subliniem faptul că nu întotdeauna Consiliul 
Superior al Magistraturii a manifestat înţelegerea necesară, la solicitările 
noastre, mai ales în cazul celor de suplimentare a completelor specializate 
pe diferite materii, când propunerile făcute de Colegiul de Conducere al 
instanţei au fost respinse, fără ca aceste soluţii să fie temeinic justificate. 
  
 5.2. Raporturile cu parchetul şi cu organele de poliţie 
 Raporturile cu parchetul şi cu organele de poliţie s-au derulat în 
cursul anului 2007 pe baze principiale, de respect reciproc, astfel încât s-a 
asigurat o colaborare eficientă din partea tuturor părţilor, în vederea 
aplicării corecte a legii. 
 În cursul anului 2007, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa 
a formulat 15 cereri de arestare preventivă a unor inculpaţi, 20 de cereri 
pentru autorizarea unor percheziţii domiciliare, 31 de cereri pentru 
autorizarea interceptării şi înregistrării unor convorbiri şi a sesizat 
instanţa noastră cu 56 de rechizitorii de trimitere în judecată a unor 
inculpaţi. 
 Organele de poliţie au fost cele care au executat o parte din 
mandatele de aducere emise de judecătorii instanţei, precum şi mandatele 
de executare a pedepsei închisorii, acestea din urmă fiind în număr de 62. 
 La această dată existau 22 de mandate de executare a pedepsei 
închisorii neexecutate, toate însă din motive obiective. 
 Atunci când au apărut disfuncţionalităţi în colaborarea dintre 
instituţiile noastre, ele au fost rezolvate la nivelul conducerilor, 
întotdeauna existând disponibilitatea necesară pentru găsirea celor mai 
eficiente modalităţi de soluţionare. 
  
 5.3. Raporturile cu Baroul de Avocaţi, precum şi cu experţii 
judiciari 
 La baza raporturilor dintre instanţele judecătoreşti de pe raza 
judeţului Dâmboviţa şi Baroul de Avocaţi au stat prevederile procedurale, 
precum şi cele din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti. 
 Pe lângă invitaţiile periodice făcute de preşedintele Tribunalului 
conducerii Baroului de Avocaţi Dâmboviţa, în baza Regulamentului de 
ordine interioară, ori de câte ori a fost nevoie au fost organizate astfel de  
 - 61 -



întâlniri  în cadrul cărora s-au făcut schimburi reciproce de informaţii cu 
privire la unele deficienţe atât din partea instanţelor, cât şi din partea 
Baroului, adoptându-se soluţiile necesare pentru înlăturarea lor şi 
desfăşurarea unor activităţi normale. 
 Menţionăm, cu titlu exemplificativ, unele situaţii rezolvate în acest 
fel: 
        - luarea peste rând a dosarelor cu avocaţi pentru a le da posibilitatea 
să se deplaseze şi la alte instanţe unde aveau dosare pe rol în ziua 
respectivă; 
       -  lăsarea la ultima strigare a dosarelor în care există delegaţii din 
partea avocaţilor, în situaţia în care aceştia nu s-au prezentat la prima 
strigare; 

- constatarea unor situaţii defectuoase în cazul onorariilor pentru 
asistenţa judiciară din oficiu şi stabilirea măsurilor de înlăturare a 
acestora ; 
     - lipsa la şedinţele de judecată a unor avocaţi aleşi sau numiţi din 
oficiu, fără ca la dosarul cauzei să existe vreo cerere motivată pentru 
aceasta. 
 Chiar dacă uneori s-a încercat soluţionarea unor asemenea 
probleme din partea Baroului de Avocaţi Dâmboviţa prin intermediul 
presei locale, fără a se mai aştepta răspunsul din partea conducerii 
Tribunalului cu privire la solicitarea acestuia, apreciem că există condiţii 
pentru ca şi în viitor relaţiile de colaborare să fie principiale şi de respect 
reciproc. 
 Raporturile cu experţii nu pot fi analizate decât prin modul în care 
au fost efectuate expertizele judiciare dispuse de instanţa noastră. 
 În cadrul Biroului Local pentru Expertize Tehnice Judiciare se află 
în evidenţă 129 de experţi, din care 39 sunt experţi contabili, ceilalţi 
acoperind 18 specialităţi. 
 În anul 2007 au fost efectuate 222 expertize dispuse de completele de 
judecată din cadrul Tribunalului Dâmboviţa, cele mai multe fiind 
expertizele contabile (105), urmate de expertizele topografice (50) şi cele 
în domeniul construcţiei civile (44). 
 Şi în cursul anului 2007 s-a constatat că în unele cauze expertizele 
nu aveau calitatea corespunzătoare, dispunându-se, la cererea părţilor 
completarea sau refacerea lor, iar în alte cauze, expertizele au fost 
efectuate cu mult peste termenele stabilite de instanţă, astfel că pentru 
această ultimă situaţie judecătorii au fost nevoiţi să aplice amenzi 
judiciare experţilor. 
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 Există şi specialităţi în care numărul experţilor este insuficient faţă 
de solicitările din dosare, această situaţie întâlnindu-se la specialitate 
„Topografie, cadastru şi geodezie”, la care la începutul anului 2007 erau 
în evidenţă 11 experţi, din care, pe parcursul anului, s-au retras 2, unul a 
refuzat întocmirea expertizelor, astfel că cele 585 de expertize dispuse de 
instanţele judecătoreşti au fost efectuate cu multă greutate de către ceilalţi 
experţi. 
 Trebuie menţionat faptul că la iniţiativa experţilor tehnici judiciari 
au fost organizate întâlniri între experţi şi conducerile instanţelor, ocazie 
cu care au fost cunoscute aceste deficienţe, încercându-se ca ele să fie 
înlăturate. 
 
 5.4. Raporturile cu mass-media 
 Putem să apreciem că mass-media a dat dovadă de obiectivitate în 
prezentarea unor situaţii din activitatea instanţei noastre, în articolele 
prezentate în presa locală sau în cadrul unor emisiuni tv. 
 Prin purtătorul de cuvânt al Tribunalului au fost date comunicate de 
presă cu privire la unele evenimente din activitatea noastră, precum şi cu 
prilejul organizării Zilei Europene a Justiţiei Civile. 
 Prin purtătorul de cuvânt s-a răspuns întotdeauna solicitărilor venite 
din partea mass-mediei, comunicându-se în termenele legale datele şi 
informaţiile de interes public cerute. 
 În cursul anului 2007, în general, nu au fost prezentate aspecte 
negative majore din activitatea instanţelor judecătoreşti. 
 Suntem conştienţi că şi în viitor, prin intermediul mass-mediei, se 
poate asigura o mai bună cunoaştere de către societatea civilă a activităţii 
instanţelor judecătoreşti, o transparenţă totală a actului de justiţie, pentru 
îmbunătăţirea imaginii justiţiei, astfel că vom continua să considerăm că 
mass-media reprezintă un adevărat partener pentru realizarea acestor 
obiective. 
 
 5.5.Raporturile cu justiţiabilii şi cu organismele societăţii civile  
 Raporturile dintre judecători şi justiţiabili se derulează în general în 
cadrul proceselor pe care aceştia le au pe rol şi ele au avut la bază 
normele procedurale şi regulamentare. 
 Putem spune că în cursul anului 2007 nu au existat situaţii în care să 
fi fost înregistrate încălcări flagrante ale acestor norme. 
 În cursul anului 2007 au fost adresate tribunalului 122 de petiţii din 
partea justiţiabililor, din care 5 au venit din partea unor persoane 
juridice, iar celelalte din partea unor persoane fizice. 
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 Din acestea un număr de 37 de petiţii au fost soluţionate şi s-au 
întocmit răspunsuri de către Biroul de Informare şi Relaţii Publice, 5 
petiţii au fost repartizate unor compartimente din cadrul instanţei, 2 au 
fost clasate, iar 18 au fost trimise spre soluţionare judecătoriilor pe rolul 
cărora se aflau cauzele la care se făcea referire. 
 Un număr de 58 de petiţii au fost repartizate spre soluţionare celor 
trei secţii din cadrul Tribunalului. 
 În general raporturile cu justiţiabilii s-au derulat prin intermediul 
Biroului de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Tribunalului, care s-a 
îngrijit de înregistrarea şi repartizarea petiţiilor, de întocmirea 
răspunsurilor acolo unde a fost cazul, precum şi de comunicarea în termen 
a acestora. 
 De asemenea, prin intermediul Biroului de Informare şi Relaţii 
Publice s-au pus la dispoziţia cetăţenilor ghiduri juridice cuprinzând 
informaţii cu privire la modul de întocmire a cererilor şi acţiunilor de 
chemare în judecată, taxele judiciare de timbru, instituţiile juridice mai 
importante, etc. 
 Pentru obţinerea informaţiilor cu privire la cauzele aflate pe rol a 
fost pus la dispoziţia justiţiabililor un infochioşc IT, în arhiva tribunalului, 
în acest fel asigurându-se şi o degrevare a personalului arhivei de o parte 
din atribuţiile din acest domeniu.  
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CAPITOLUL 6 
CONCLUZII 

 
 Activitatea judecătorilor şi a întregului personal de la Tribunalul 
Dâmboviţa, este mult mai vastă şi diversificată decât cea pe care am 
încercat să o prezentăm în acest raport, iar soluţionarea cauzelor aflate pe 
rol a presupus eforturi deosebite din partea tuturor. 
 Aşa cum s-a arătat, activitatea din  anul 2007 s-a desfăşurat în  
condiţii mai deosebite, determinate pe de o parte, de creşterea volumului 
în unele materii, ca urmare a modificărilor legislative din anii anteriori,  
iar pe de altă parte, de lipsa şi fluctuaţia de personal. 
 Noua calitate a României, de stat membru al Uniunii Europene, 
începând cu anul 2007, a însemnat noi responsabilităţi pentru instanţele 
judecătoreşti, în special în planul cunoaşterii şi aplicării normelor 
dreptului comunitar în cauzele aflate pe rol. 
 Pentru a face faţă acestor noi cerinţe se impune în continuare ca 
judecătorii să participe cu mai multă responsabilitate la toate formele de 
pregătire profesională continuă,  atât în sistem centralizat, cât şi în sistem 
descentralizat la nivelul fiecărei instanţe, după un program bine 
structurat. 
 De asemenea, se impune continuarea implementării măsurilor de 
reformă a sistemului judiciar prevăzute în planul de acţiune, astfel încât să 
se asigure îmbunătăţirea actului de justiţie şi a imaginii justiţiei. 
 Aceasta se impune cu atât mai mult în contextul social actual în care 
imaginea instanţelor judecătoreşti este marcată de eticheta „ corupţiei ”, 
când oamenii şi-au pierdut încrederea în instituţiile statului. 
 În acest context rolul important al fiecărui judecător este de a 
schimba aceste concepţii, de a se apropia de nevoile justiţiabilului, care 
trebuie să fie tratat cu respect şi înţelegere, de a aplica cu fermitate 
normele procedurale şi de drept material, menite să întărească încrederea 
în Justiţie. 
 Toate acestea nu se vor putea face însă fără adoptarea unor soluţii 
de practică judiciară unitară, astfel încât să se asigure cetăţeanului care 
se adresează instanţelor judecătoreşti previzibilitatea soluţiilor juridice, în 
condiţiile unei stabilităţi şi coerenţe legislative. 
 Iminenta mutare în noul sediu al Tribunalului Dâmboviţa va conduce 
la asigurarea unor condiţii materiale mai bune pentru întreg personalul de 
la instanţa noastră şi la obţinerea unor rezultate superioare. 

 Un program managerial, cât ar fi el de eficient şi bine structurat nu 
poate avea succes decât prin implicarea tuturor, atât în ce priveşte 
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respectarea normelor legale şi deontologice, cât şi prin asigurarea unităţii 
de acţiune, iar sub acest aspect la nivelul colectivului nostru se impune 
schimbarea unor mentalităţi şi adoptarea unei atitudini conciliante şi 
colegiale, coordonată fundamentală a muncii în echipă şi garanţia 
obţinerii unor rezultate mai bune. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Florea Ungureanu 
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