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CAPITOLUL 1 
PREZENTAREA GENERAL� A INSTAN�EI 

 
 

În anul 2008, activitatea Tribunalului Dâmbovi�a a fost atât de  
prim� instan�� cât �i de instan�� de control judiciar, judecând 
apelurile �i recursurile declarate în condi�iile prev�zute de lege. 

Ca �i în anii anteriori,  activitatea  s-a desf��urat în cadrul celor 
3 sec�ii, �i anume : 

1. Sec�ia civil� 
2. Sec�ia penal� 
3. Sec�ia comercial� �i de contencios administrativ �i fiscal 
În cadrul fiec�rei sec�ii au func�ionat complete specializate 

aprobate prin hot�râri ale Consiliului Superior al Magistraturii, dup� 
cum urmeaz�: 

La  Sec�ia civil� – complete specializate pentru: 
- conflicte de munc� �i asigur�ri sociale 
- litigii funciare 
- pentru cauze cu minori �i de familie 

La  Sec�ia penal� – complete specializate pentru: 
- cauze de corup�ie  
- cauze cu minori �i de familie. 

La  Sec�ia comerciale �i de contencios administrativ �i fiscal -
complete specializate pentru: 

- cauze comerciale 
- cauze de contencios administrativ �i fiscal 
- cauze de insolven��  

Din luna octombrie 2008, Tribunalul Dâmbovi�a s-a mutat în 
noul sediu situat în municipiul Târgovi�te, Calea Bucure�ti, nr. 3, 
unde dispune de 7 s�li de judecat� �i de birouri în care sunt 
repartiza�i câte unul sau câte doi judec�tori. 

Trebuie men�ionat faptul c� mutarea în noul sediu a însemnat un 
efort în plus din partea  întregului personal, efort care s-a depus, în 
principal, în afara orelor de program �i în zilele nelucr�toare, 
reu�indu-se s� nu fie afectat� activitatea instan�ei de judecat�. 

La începutul anului 2008,  Tribunalul Dâmbovi�a avea aprobate 
�i finan�ate 37 posturi de judec�tor, 2 posturi de asisten�i judiciari, 41 
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posturi de grefier, 6 posturi de grefier-arhivari, 2 posturi de agent 
procedural, 3 posturi de aprod �i 6 posturi de informaticieni. 

La sfâr�itul anului erau vacante 3 posturi de judec�tor �i 5 de 
grefier, existând îns� perspectiva vacant�rii altor posturi de judec�tor 
prin pensionare (circa 6-7 posturi).  
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CAPITOLUL 2 
ANALIZA ACTIVIT��II INSTAN�EI. ASPECTE 

CANTITATIVE 
 

2.1.Volumul de activitate 
2.1.1. Volumul total de activitate 

 

În anul 2008 la toate instan�ele de pe raza jude�ului( cele 5 
judec�torii �i tribunal) au fost înregistrate un num�r de 32.398 
dosare, cu 1865 dosare mai mult decât în anul 2007, în procente 
cre�terea fiind de 6,1%. 
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Instan�ele judec�tore�ti din jude�ul nostru au avut de solu�ionat 
în anul 2008 un num�r de 40.439 dosare ( la dosarele înregistrate 
ad�ugându-se stocul  de la începutul anului de 8.041 dosare ), cu 
4.254 dosare mai mult decât în anul anterior. 
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Tribunalul Dâmbovi�a   a înregistrat la cele 3 sec�ii, în anul 

2008, un num�r de 9.941 dosare, realizându-se o sc�dere 
nesemnificativ� fa�� de anul anterior cu 131 de dosare (în anul 
anterior num�rul cauzelor înregistrate fiind de 10072) . 
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Pe rol, au existat în anul 2008 un num�r de 12.918 dosare, 

adic� cu 1371 dosare mai mult decât în anul 2007. 
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Ponderea activit��ii tribunalului fa�� de activitatea tuturor 

instan�elor din jude� a fost de 30,68 % la dosarele avute pe rol, ceea 
ce demonstreaz� �i pentru anul 2008, c� tribunalul a continuat s� fie 
cea mai important� instan�� din jude�, atât din punct de vedere al 
volumului  de dosare cât �i din punct de vedere al complexit��ii 
acestora. 
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Ponderea dosarelor aflate pe rol la 
Tribunalul Dâmbovi�a fa�� de total instan�e în anul 2008

30.68%
69.32%

Tribunalul Dâmbovi�a Judecatorii
 

 
Pentru judecata în prim� instan�� au fost înregistrate la tribunal 

în anul 2008 un num�r de 6.076 dosare, în apel 804 dosare �i în 
recurs 3.061 dosare. 

Procentual, situa�ia se prezint� astfel : 
- 61.12 % - dosare în prim� instan�� ; 
-  8,08 % - dosare în apel ; 
- 30,79 % - dosare în recurs. 

Ponderea dosarelor înregistrate dup� stadiul procesual la 
Tribunalul Dâmbovi�a în anul 2008

61.12%

8.08%

30.79%

prima instan�� apel recurs
 

 
Fa�� de anul 2007, modific�rile sunt nesemnificative (circa un 

procent în minus la dosarele în prim� instan�� �i un procent în plus la 
cele în recurs). 

Ponderea dosarelor avute de solu�ionat dup� stadiul procesual a 
fost de 8.247  cauze în prim� instan�� ( 62,90 % ), 1.040 în apel (8,05 
% ) �i 3630  în recurs ( 29,05 % ). 
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Ponderea dosarelor de solu�ionat dup� stadiul procesual 
la Tribunalul Dâmbovi�a în anul 2008

29.05%

8.05%
62.90%

prima instan�� apel recurs
 

 
�i în anul 2008, principala activitate a tribunalului a fost aceea 

de judecat� în  prim� instan��, urmat� de cea de instan�� de recurs �i  
apoi de apel, modific�rile fa�� de anul anterior nefiind semnificative. 

  
2.1.2. Volumul de activitate pe sec�ii �i pe principalele 

materii 
 
Sec�ia civil� a  înregistrate 5.312  dosare, cu 56 mai pu�in decât 

în anul 2007, �i a avut de solu�ionat 7.438 dosare, respectiv cu 1303 
mai   multe decât în anul 2007. 

 

5356 5312

6135

7438

4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000

înregistrate de solu�ionat

- Sec�ia civil� - 
Volumul de activitate în anul 2007 �i 2008

2007

2008

 
 
Ponderea dosarelor avute de solu�ionat de Sec�ia civil� a fost de 

57,57 % din num�rul total de dosare aflate pe rol la tribunal, 
înregistrându-se �i în acest an  o cre�tere a acesteia fa�� de anul 
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anterior de cca. 4 procente (de la 53,13 % în 2007 la 57,57  % în anul 
2008). 
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Volumul de activitate pe stadii procesuale a fost urm�torul : 

- 4.874 de dosare au fost în prim� instan�� , reprezentând 65,52 
% din totalul activit��ii sec�iei ; 

-  756 de dosare au fost în apel – reprezentând 10,18 % ; 
- 1.808 de dosare au fost în  recurs – reprezentând 24,30 % . 
 

- Sec�ia civil� - 
Ponderea dosarelor pe stadii procesuale în anul 2008
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Fa�� de anul 2007 se constat�, în continuare,o cre�tere a 

num�rului de dosare avute de solu�ionat în prim� instan�� (de la 
57,71% în anul 2007 la 65,52 % în anul 2008 ) 

La apeluri s-a înregistrat  o sc�dere de la 12,61% în anul 2007 
la 10,61% în anul 2008, iar la recursuri s-a înregistrat, de asemenea 
o sc�dere, de la 29,68% în anul 2007 la 24,30 % în anul 2008. 
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�i în anul 2008, principala activitate  a  Sec�iei civile  ca prim� 
instan�� a continuat s� fie  în materia conflictelor de munc� �i 
asigur�ri sociale. 

Astfel, num�rul dosarelor avute de solu�ionat în aceast� materie 
a fost de 4157 adic� 55,88% din num�rul dosarelor avute de 
solu�ionat în prim� instan��. 

 

- Sec�ia civil� - 
Ponderea cauzelor în dosare de fond în anul 2008

44.12% 55.88%

munc� �i asig. sociale alte cauze
 

 
Ca instan�� de recurs, Sec�ia civil� a avut de solu�ionat 669 

dosare în materia fondului funciar �i 1139 dosare au fost recursuri de 
drept comun. 

 

- Sec�ia civil� - 
Ponderea cauzelor în dosare de recurs în anul 2008
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 Sec�ia comercial� �i de contencios administrativ �i fiscal – a  

înregistrat în anul 2008 un num�r de 3.126 dosare �i a avut de 
solu�ionat 3.751 dosare. 

Fa�� de anul 2007 nu s-au înregistrat modific�ri semnificative. 



 - 10 - 

Astfel, num�rul dosarelor înregistrate în anul 2008 a fost cu 55  
mai mic decât în anul 2007, iar num�rul celor avute pe rol a fost mai 
mare cu 88  fa�� de anul 2007. 
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Pe stadii procesuale, volumul de activitate la aceast� sec�ie a 
fost urm�torul : 

-1931- au fost dosare în prim� instan�� – reprezentând 51,39 %; 
-1336-  au fost  recursuri - reprezentând 35,62 % ; 
- 484- au fost dosare de insolven�� – reprezentând 12,99 %. 
Fa�� de anul 2007, la aceast� sec�ie s-au înregistrat, din acest 

punct de vedere, modific�ri substan�iale. 
Astfel, volumul de activitate al acestei sec�ii, ca prim� instan��, 

a sc�zut de la 68,63%, cât a fost în anul 2007, la 51,39%, în timp ce 
la recursuri acesta a crescut de la 23,29 % cât a fost în anul 2007 la 
35,62 % în 2008. De asemenea, volumul de activitate în materia 
insolven�ei a crescut de la 8,03 %, cât a fost 2007, la 12,99 % în 2008. 
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Cele 1931 dosare avute de solu�ionat în prim� instan�� s-au 
compus din 595 dosare având ca obiect litigii comerciale �i 840 
dosare având ca obiect litigii de contencios administrativ �i fiscal. 

La dosarele având ca obiect litigii de contencios administrativ  
�i fiscal s-a înregistrat o cre�tere fa�� de anul 2007 cu 233 dosare, iar 
la cele având ca obiect litigii comerciale s-a înregistrat o sc�dere cu 
210 dosare. 
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Ca instan�� de recurs, a avut de solu�ionat 1180 de dosare în 

materie contraven�ional�  �i 156 de dosare în materie comercial� . 
Fa�� de anul 2007 la recursurile în materie contraven�ional� s-a 

înregistrat o cre�tere cu 426 de dosare, iar la recursurile în materie 
comercial� s-a înregistrat o sc�dere cu 43 de dosare. 
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În materia insolven�ei au fost înregistrate în anul 2008 un num�r 
de 281 de dosare cu acest obiect �i a avut de solu�ionat 484 de cauze 
de acest fel. 

Fa�� de anul 2007 s-a înregistrat o cre�tere cu aproape 100 
dosare la cele înregistrate �i cu aproape 200 de dosare la cele avute 
pe rol. 

 

 Sec�ia penal� a   înregistrat  în anul 2008 un num�r de 1503 
cauze, cu 25 de cauze mai pu�in decât în anul 2007, �i a avut de 
solu�ionat 1729 de dosare, cu 20 mai pu�in decât în anul 2007.  

 

1528 1503

1749 1729

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

înregistrate de solu�ionat

- Sec�ia penal� - 
Volumul de activitate în anul 2007 �i 2008

2007
2008

 
 

La aceast� sec�ie volumul de activitate, pe stadii procesuale, a 
fost urm�torul: 

-958 de  dosare au fost în prim� instan��- reprezentând 55,40 %; 
- 284 de  dosare au fost în apel - reprezentând 16,44 % ; 
- 487 de dosare au fost în recurs - reprezentând 28,16 %. 
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�i în anul pe care îl analiz�m, principala activitate a sec�iei 

penale a fost ca prim� instan��, urmat� de cea de recurs �i apoi de 
cea de apel. 

Fa�� de anul 2007 �i la sec�ia penal� se înregistreaz� unele 
modific�ri substan�iale din punct de vedere al ponderii activit��ii 
desf��urate. 

Astfel, dac� activitatea de prim� instan�� a crescut de la 43,22 
% cât a fost în anul 2007 la 55,44 %, în materia  recursurilor aceasta 
a  sc�zut de la 38,88 % cât a fost în anul 2007 la 28,16 % în anul 
2008. 

În materia apelurilor s-a înregistrat o sc�dere nesemnificativ� 
cu circa un procent, de la 17,90 % în 2007 la 16,44 % în anul 2008. 
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2.2. Operativitatea 

2.2.1. Indicele general de operativitate al instan�ei 
 
A�a cum se cunoa�te, indicele de operativitate este dat de 

raportul dintre num�rul de dosare solu�ionate �i num�rul dosarelor 
aflate pe rol (f�r� dosarele  cu judecata suspendat�). 

Tribunalul Dâmbovi�a a solu�ionat în cursul anului 2008 un 
num�r de 10.159 dosare, din cele 12.918 dosare câte a  avut pe rol. 
Dintre dosarele avute pe rol un num�r de 480 de cauze erau cu 
judecata suspendat�. 
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Fa�� de aceste date rezult� c� în anul 2008 Tribunalul 
Dâmbovi�a a înregistrat o operativitate de 81,68 %, în cre�tere cu 4 
procente fa�� de anul anterior, când operativitatea a fost de  77,62 %. 
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Num�rul cauzelor solu�ionate (10.159 cauze) a fost mai mare 

decât al celor intrate (9941 dosare înregistrate), astfel c� la sfâr�itul 
anului 2008 s-a reu�it �i o sc�dere a stocului cu 218 dosare (de la 
2.977 dosare la sfâr�itul anului 2007 la 2.759 dosare la sfâr�itul 
anului 2008) 
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Dac� avem în vedere faptul c� în materia insolven�ei, din cauze 

obiective cunoscute �i pe care nu le mai repet�m, s-a înregistrat o 
operativitate sc�zut� de 51,45 %, care a influen�at în mod negativ 
operativitatea general� a instan�ei, rezult� c� f�r� aceast� categorie 
de cauze, procentul de operativitate a fost mult mai mare. 

Din cele 2.759 dosare aflate pe rol la sfâr�itul  anului 2008, un 
num�r de 292 cauze aveau mai mult de 6 luni de la înregistrare �i 91 
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de cauze aveau mult mai mult de 1 an de la înregistrare (din acestea 
60 de cauze erau în materia insolven�ei). 

 
Stocul de dosare la sfâr�itul anului 2008 dupa vechime
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2.2.2. Operativitatea pe sec�ii �i materii 

 
 Sec�ia civil�  a început anul 2008 cu un stoc de 2126 dosare. 

Ad�ugând la acest stoc dosarele înregistrate în cursul anului, în 
num�r 5312, rezult� c� a avut de solu�ionat 7438 dosare. 

Din acestea, la sfâr�itul anului 2008, se aflau  cu judecata 
suspendat� 400 dosare.   

Solu�ionând în cursul lui 2008 un num�r de 5763 dosare, rezult� 
c� sec�ia civil� a ob�inut un procent de operativitate de 81,88 %. 

Se observ� c� solu�ionând un num�r de dosare mai mare decât 
cel al dosarelor înregistrate, sec�ia civil� a reu�it s� reduc� stocul de 
dosare cu 451 dosare, acesta ajungând la 1675 cauze. 

Este o realizare care trebuie subliniat�, cel pu�in prin 
raportarea la situa�ia din anul 2007, când la sfâr�itul acelui an se 
înregistra o cre�tere substan�ial� a stocului de dosare. 

Fa�� de anul 2007, când sec�ia civil� a înregistrat un indice de 
operativitate slab, de numai 70.54 %, se constat� c� în anul 2008, 
operativitatea a crescut cu peste 11 procente. 
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- Sec�ia civil� -
Indicele de operativitate total în 2008 fa�� de 2007
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Pe stadii procesuale, sec�ia civil� a ob�inut cea mai bun� 

situa�ie în cauzele judecate în prim� instan��. 
Astfel, în anul 2008 au fost solu�ionate 3833 dosare de acest fel, 

ob�inându-se o operativitate de 82,61 % �i o mic�orare a stocului cu 
516 dosare. 

La recursuri, de�i s-a ob�inut un procent de operativitate la 
aceea�i parametri (82,92 %), stocul de dosare a crescut cu 13 dosare. 

La dosarele judecate în apel s-a înregistrat cel mai mic procent 
de operativitate, de numai 74,57 %, iar stocul a crescut cu 52 de 
dosare. Din stocul r�mas pe rol, 188 dosare aveau peste 6 luni �i 23 
aveau peste un an de la înregistrare. 
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Sec�ia comercial� �i de contencios administrativ �i fiscal  avea 

la începutul anului 2008 un num�r de 625 dosare în stoc, la care s-au 
ad�ugat cele 3126 dosare înregistrate pe parcursul anului, 
ajungându-se la un volum de 3751 dosare de solu�ionat. 
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Au fost solu�ionate 2938 dosare �i avea la sfâr�itul anului 80 de 
dosare cu judecata suspendat�, astfel c� procentul de operativitate 
ob�inut a fost de 80,03 %. 
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La sfâr�itul anului stocul de dosare era 813 dosare, în cre�tere 
cu 188 dosare fa�� de stocul de la începutul anului . 

Procentul de operativitate �i stocul de dosare de la aceast� 
sec�ie au fost influen�ate în mod negativ de situa�ia dosarelor de 
insolven��, a c�ror rezolvare, dup� cum se cunoa�te, presupune o 
activitate mai laborioas� �i un termen mai îndelungat. La aceast� 
categorie de cauze operativitatea  a  fost de numai 51,45 %. 

La aceast� sec�ie, procentul de operativitate la dosarele 
solu�ionate în prim� instan�� �i în recurs s-a situat la acela�i nivel, 
respectiv 84,34 % la prima categorie �i 84,42 % la cea de-a doua, 
f�r� a se reu�i îns� diminuarea stocului, dimpotriv�, acesta 
înregistrând cre�teri moderate (de la 299 dosare la 364 – la cauzele 
solu�ionate în prim� instan�� �i de la 123 la 244 dosare – la cele 
solu�ionate în recurs). 
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Trebuie observat  faptul c� la aceast� sec�ie, fa�� de anul 2007, 

se înregistreaz� o sc�dere  a  operativit��ii cu 4 procente, care 
urmeaz� sc�derii din anul 2007 de 7 procente. 

La toate categoriile de cauze s-au înregistrat procente de 
operativitate mai sc�zute fa�� de anul 2007, cu excep�ia cauzelor de 
insolven�� la care  operativitatea a crescut de la 31,16%  la 51,45%. 

Din stocul de dosare de la sfâr�itul anului, un num�r de 78 
aveau peste 6 luni da la înregistrare �i 65 aveau peste un an. Din 
acestea, 112 dosare sunt în materia insolven�ei. 

 
Sec�ia penal� a ad�ugat la stocul existent la începutul anului de 

266 dosare pe cele înregistrate în cursul anului, în num�r de 1503, 
ajungând s� aib� 1729 dosare de solu�ionat. A reu�it s� solu�ioneze 
1458 dosare �i s� ob�in� un procent de operativitate de 84,33 %, f�r� 
îns� s� diminueze stocul, dimpotriv�, acesta crescând de la 226 la 271 
dosare (cu 45 dosare). 

�i la sec�ia penal�, fa�� de anul 2007 se înregistreaz� o sc�dere 
a  operativit��ii, cu circa 3 procente (de la 87,08 % la 84,33 %). 
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Pe stadii procesuale, operativitatea la sec�ia penal� a fost de 

84,55 % la dosarele solu�ionate în prim� instan��, de 79,58 % la cele 
din apel �i de 86,55 % la cele în recurs. 

 
 
 



 - 19 - 

- Sec�ia penal� -
Operativitatea  pe stadii procesuale în anul 2008
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Fa�� de anul anterior, la toate categoriile de cauze, procentele 

de operativitate au fost inferioare, astfel c� s-a ajuns la cre�teri ale 
stocurilor, care au fost îns� nesemnificative sau moderate (cu 36 
dosare solu�ionate în prim� instan��, cu 4 dosare în apel �i cu 5 
dosare în recurs). 

 
 
2.3. Înc�rc�tura pe judec�tor 

 
Înc�rc�tura pe judec�tor, reprezint� un indicator  statistic 

abstract a c�rei reprezentare nu poate s� o aib�    decât cei care 
lucreaz� în sistem, acestea înmagazinând, în fapt, efortul fizic �i 
intelectual,  depus de fiecare judec�tor pe parcursul unui an de 
judecat�. 
 La stabilirea înc�rc�turii pe judec�tor am avut în vedere faptul 
c� în apel un dosar este repartizat ambilor judec�tori din complet , 
iar în recurs celor 3 judec�tori care compun completul  de judecat�. 
 De asemenea, la calcularea acestui indicator, nu m luat în 
calcul cei 4 judec�tori care au fost promova�i la tribunal de la 1 
decembrie 2008 �i care au intrat doar în câteva �edin�e de judecat�. 
 A�adar, la 1 decembrie 2008, la Tribunalul Dâmbovi�a, se aflau 
efectiv în activitate 31 de judec�tori. 
 Ace�tia au avut pe rol , pe parcursul anului 2008, un num�r de 
25.812 dosare, rezultând o înc�rc�tur� medie pe judec�tor de 833 
dosare, cu 163  de dosare mai mult ca în anul 2007, când înc�rc�tura 
medie a fost de 660 de dosare pe judec�tor 
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. 
 Din punct de vedere al num�rului mediu de cauze solu�ionate pe 
judec�tor, în anul 2008 acesta a fost de 662 de dosare (cei 31 de 
judec�tori au solu�ionat 20.535 dosare), cu 178 de dosare mai mult 
decât în anul anterior când media a fost de  484 dosare. 
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 Pe sec�ii, situa�ia înc�rc�turii pe judec�tor cu dosare pe rol �i 
solu�ionate este urm�toarea: 
 La sec�ia civil�, cele 15.967 de dosare, aflate pe rol au fost 
solu�ionate de 14 judec�tori, rezultând o înc�rc�tur� medie de 1140 
dosare, cu 209 mai mult ca în anul 2007. 
 Raportat la num�rul de dosare solu�ionate de aceast� sec�ie-
12331 dosare s-a înregistrat o înc�rc�tur� medie de 880 dosare 
solu�ionate pe judec�tor, cu 273 dosare mai mult decât în anul 
anterior când media a fost de 607 dosare. 
 La sec�ia comercial� �i de contencios administrativ �i fiscal  au 
fost pe rol 6423 de dosare, repartizate celor 9 judec�tori afla�i  în 
activitate, rezultând o înc�rc�tur� medie de 714 dosare, cu 117 
dosare mai mult decât în anul anterior. 
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  La dosarelor solu�ionate, judec�torii sec�iei au realizat o 
înc�rc�tur� medie de 576 de dosare, cu 84 de dosare mai mult decât 
în 2007, când media a fost de 492 (au fost 5182 de dosare).  
          La înc�rc�tura pe judec�tor se impune s� ad�ug�m �i 
activitatea desf��urat� de cei trei judec�tori delega�i la Oficiul 
Registrului Comer�ului în sensul c� ace�tia au pronun�at în anul 2008 
un num�r de 6058 de încheieri pentru solu�ionarea cererilor 
formulate de persoane juridice. 
 La sec�ia penal�, cele 3422 de dosare aflate pe rol au fost 
repartizate celor 8 judec�tori de la aceast� sec�ie, rezultând o 
înc�rc�tur� medie pe judec�tor de 428 dosare, cu 86 de dosare mai 
mult decât în anul 2007, când media a fost de 342 dosare. 
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            La dosarele solu�ionate, în num�r de 3022 dosare, s-a 
înregistrat o înc�rc�tur� medie de 378 dosare, cu 76 de dosare mai 
mult  ca în anul 2007, când media acestora a fost de 302 dosare. 
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2.4 Concluzii privind evolu�ia indicatorilor statistici la nivelul 
instan�ei, în anul 2008. Vulnerabilit��i identificate. M�suri de 
remediere propuse. 
 

Concluziile cu privire la indicatorii statistici referitori la 
volumul de activitate sunt urm�toarele: 

- de�i s-a înregistrat o sc�dere nesemnificativ� de dosare 
înregistrate în anul 2008, fa�� de anul 2007 (cu 131 dosare), 
judec�torii  au avut pe rol un num�r mai mare de dosare 
decât în anul anterior ca urmare a faptului c� au avut un stoc 
mare de dosare la începutul anului; 

- s-a men�inut �i în anul 2008 situa�ia din anul 2007 cu privire 
la judecarea dosarelor în prim� instan��, în apel �i în recurs 
(63% dosare în prim� instan��, 8% dosare în apel �i 29 % 
dosare în recurs). 

- la sec�ia civil� s-a înregistrat o cre�tere  cu 8 procente a 
num�rului de dosare avute de solu�ionat în prim� instan��, în 
detrimentul dosarelor de apel �i recurs la care s-au 
înregistrat sc�deri; 

- la sec�ia comercial�  �i de contencios administrativ �i fiscal, 
în schimb, s-a înregistrat o sc�dere a num�rului de dosare 
avute de solu�ionat în prim� instan�� cu circa 17 procente 
fa�� de anul anterior �i o cre�tere cu 12 procente la dosarele 
aflate în recurs; 

- la sec�ia penal� a crescut cu 12 procente num�rul dosarelor 
avute de solu�ionat în prim� instan�� comparativ cu 2007 �i a 
sc�zut cu 10 procente num�rul dosarelor aflate în recurs; 

- în materia operativit��ii s-a înregistrat o cre�tere a acestui 
indicator, la nivelul întregii instan�e, cu 4 procente, fa�� de 
anul 2007, reu�indu-se �i diminuarea stocului cu 218 dosare. 

- înc�rc�tura medie pe judec�tor, atât din punct de vedere al 
num�rului de dosare avute de solu�ionat cât �i al num�rului 
dosarelor solu�ionate, a fost, din nefericire, substan�ial mai 
mare fa�� de anul 2007, aceasta datorându-se, în principal, 
num�rului mai mic de judec�tori care �i-au desf��urat  efectiv 
activitatea în 2008. 
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Vulnerabilit��i 

 
- imposibilitatea ocup�rii tuturor posturilor finan�ate de 

judec�tor �i grefier; 
- fluctua�iile de judec�tori de la o sec�ie la alta, situa�ie 

întâlnit� spre sfâr�itul anului; 
- men�iunea �i chiar cre�terea activit��ilor colaterale celei de 

judecat� pentru judec�tori, de�i se vorbe�te, f�r� a se face 
nimic îns�, c� acestea trebuie reduse; 

 
M�suri de remediere propuse 

 
Înl�turarea în viitor a efectelor negative a unor astfel de situa�ii 

ar putea fi realizat� prin luarea unor m�suri, dup� cum urmeaz� : 
 - modificarea legii cu privire la condi�iile cerute pentru 
promovarea în func�ii de execu�ie �i de conducere, astfel încât acestea 
s� fie încurajatoare �i nu inhibatoare, a�a cum sunt în prezent ; 
 - cre�terea num�rului de locuri pentru promovarea pe loc a 
judec�torilor la tribunale în a�a fel încât atunci când apar posturi 
vacante s� poat� fi ocupate în termene mai scurte, prin transferul 
unor judec�tori care au gradul profesional superior instan�ei la care 
func�ioneaz� ; 
 - rediscutarea de c�tre colegiul de conducere a schemelor de 
personal, pentru judec�tori �i grefieri, de la cele 3 sec�ii �i punerea 
lor în acord cu volumul fiec�rei sec�ii �i ponderea lor în cadrul 
activit��ii generale a tribunalului dar �i cu aspectele specifice fiec�rei 
sec�ii. 
 Cu excep�ia ultimei m�suri, primele dou� nu au primit nici o 
rezolvare din partea Consiliului Superior al Magistraturii �i a 
Ministrului Justi�iei, organele competente s� fi luat m�suri legale în 
sensul propunerilor noastre. 
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CAPITOLUL 3 
ANALIZA CALITATIV� A ACTIVIT��II INSTAN�EI 

 
3.1. Efectele modific�rilor legislative survenite în 2008 asupra 

activit��ii instan�ei. 
  

În materie civil�, dac� prin OUG nr. 126/2007 a fost modificat� 
Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circula�ii  a cet��enilor în 
str�in�tate, în sensul c� toate cererile formulate la tribunal s� se 
solu�ioneze în prim� instan��, la Tribunalul Bucure�ti, prin Legea nr. 
115 din 16 mai 2008, a fost respins� susmen�ionata ordonan��, astfel 
c� toate cererile privind aplicarea acestei legi au fost solu�ionate 
potrivit art. 38 lit. a de tribunalul în a c�rui raz� teritorial� se afl� 
domiciliul persoanei. 
 S-au înregistrat astfel mai multe cauze pe rolul sec�iei civile 
solu�ionate în complete de fond. 
 
 Au existat �i în anul 2008 acte normative care au influen�at 
activitatea instan�elor judec�tore�ti în materie comercial� �i de 
contencios administrativ �i fiscal. 
 Astfel, prin Legea nr. 262/2007 de modificare a Legii nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ s-a prev�zut compunerea 
completului de judecat� pentru asemenea cauze din 2 judec�tori, iar 
aceast� modificare a îngreunat activitatea Sec�iei comerciale �i de 
contencios administrativ �i fiscal, conducând la modificarea 
planific�rilor. 
 Aceast� situa�ie a fost  remediat� prin adoptarea Legii nr. 
97/2008, privind aprobarea OUG nr. 100/2007, pentru modificarea �i 
completarea unor acte normative în domeniul justi�iei, în cuprinsul 
c�reia, a fost modificat art. 10 alin. 1 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 5542004, revenindu-se la situa�ia anterioar� Legii 
nr. 262/2007, în sensul solu�ion�rii acestor litigii în complete 
compuse dintr-un  singur judec�tor. 
 Alte modific�ri cu implica�ii asupra activit��ii sec�iei au vizat 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven�ei, prin OUG nr. 
173/2008 �i Legea nr. 31/1990 privind societ��ile comerciale, prin  
OUG nr. 52/2008 �i Legea nr. 284/2008 de aprobare a acesteia. 
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 În acela�i sens, prin decizia nr. 32 din 9.06.2008, pronun�at� de 
Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie în sec�ii unite, s-a admis recursul în 
interesul legii, declarat de procurorul general, în sensul c�, 
dispozi�iile art. 1 pct. 1, art. 2 pct. 1 lit. a �i b �i art. 2821 alin. 1 din 
Codul de procedur� civil�, se interpreteaz� în sensul c�, în vederea 
determin�rii competen�ei materiale de solu�ionare în prim� instan�� �i 
în c�ile de atac, sunt evaluabile în bani litigiile civile �i comerciale 
având ca obiect constatarea existen�ei sau inexisten�ei unui drept 
patrimonial, constatarea nulit��ii, anularea, rezolu�iunea , rezilierea 
unor acte juridice privind drepturi patrimoniale, indiferent dac� este 
formulat petitul accesoriu privind restabilirea situa�iei anterioare. 
 Prin aceast� decizie, consacrându-se caracterul evaluabil în 
bani al litigiilor comerciale, care erau solu�ionate în principal de 
c�tre tribunal, ca prim� instan��, au devenit litigii de competen�a 
judec�toriilor, ceea ce a condus la sc�derea volumului de activitate al 
completelor de fond comercial, cu consecin�a corelativ� de cre�tere în 
perspectiv� a volumului de activitate al completelor de recurs 
comercial. 
 
             �i în materie penal� pe parcursul anului 2008 s-au înregistrat 
o serie de modific�ri legislative, care au fost însu�ite  de judec�torii 
sec�iei  �i aplicate  atunci când  activitatea desf��urat� a impus.  
              Astfel, s-au modificat �i completat dispozi�iile art. 482 Cod 
procedur� penal� , cu privire la obligativitatea pentru instan�� de a  
dispune întocmirea unui  referat de evaluare în cauzele cu inculpa�i 
minori , referat care s� se realizeze îns� în conformitate cu structura 
�i con�inutul prev�zute de legisla�ia special� ce reglementeaz� 
activitatea serviciilor de proba�iune, dispozi�ie  pe care o apreciem ca 
necesar� în raport de legisla�ia deja existent� în aceast� materie. 
              De asemenea, au intervenit modific�ri  �i complet�ri în cazul  
infrac�iunii de ultraj,  în sensul major�rii limitelor de pedeaps� în 
cazul faptelor s�vâr�ite împotriva unui judec�tor sau procuror ,  
organ de cercetare penal� , expert, executor judec�toresc , poli�ist, 
jandarm ori militar.  
              Apreciem ca fiind  bine venit� aceast� modificarea, ca de 
altfel  �i introducerea art. 2721 Cod penal – „sfidarea organelor 
judiciare”, o astfel de reglementare fiind absolut necesar� în 
condi�iile în care  s-au înmul�it cazurile în care  au fost proferate 
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injurii  sau amenin��ri la adresa instan�ei de c�tre persoane  care 
asist�  la procedurile care se desf��oar� în fa�a sa. 
              Trebuie men�ionat �i faptul  c� în luna februarie 2008 Curtea 
Constitu�ional� , prin decizia nr. 190/26.02.2008  a admis  excep�ia de 
neconstitu�ionalitate cu privire la  dispozi�iilor art. 362 alin.1  lit.a 
teza aII-a  Cod procedur� penal�, stabilindu-se c� acestea sunt 
contrare dispozi�iilor art. 131  alin. 1 din Constitu�ie  întrucât 
restrânge posibilitatea procurorului s� declare apel cu privire la  
modalitatea de solu�ionare a laturii civile a unui proces penal în lipsa 
apelului  formulat de partea civil�. 
 

3.2 Aplicarea prevederilor legale privind repartizarea aleatorie 
a cauzelor �i func�ionarea sistemului informatic de repartizare  
 
 Anul 2008 a fost al doilea an în care repartizarea aleatorie a 
cauzelor a fost f�cut� în baza aplica�iei ECRIS. 
 Organizarea efectiv� a activit��ii s-a f�cut de pre�edintele 
instan�ei conform Regulamentului de ordine interioar� al instan�elor 
�i a principiilor de func�ionare a sistemului – prin desemnarea 
persoanelor responsabile la nivelul arhivei, a sec�iilor tribunalului �i 
a personalului IT, care au asigurat preg�tirea �i îndrumarea 
întregului personal �i men�inerea în stare de func�ionare a re�elei de 
calculatoare. 
 Judec�torii desemna�i pe sec�ii pentru coordonarea activit��ii de 
repartizare aleatorie, au sesizat conducerii anumite aspecte legate de 
neasigurarea unei înc�rc�turi echitabile �i propor�ionale pe complete, 
unele elemente de previzibilitate al repartiz�rii cauzelor, stabilirea 
eronat� a gradului de complexitate a unor cauze, ceea ce a condus la 
supraînc�rcarea unor complete etc. - care au fost analizate în 
Colegiul de Conducere adoptându-se solu�ii de remediere. 
 Aceast�  activitate a fost verificat� la sfâr�itul anului 2008 de 
Curtea de Apel Ploie�ti, care a constatat c� sistemul de repartizare 
este func�ional, asigur� caracterul imprevizibil al repartiz�rii 
cauzelor ,iar problemele ap�rute nu afecteaz� normele stabilite prin 
regulament. 
 De asemenea, pe parcursul anului, problemele semnalate în 
func�ionarea sistemului au fost discutate cu speciali�tii IT, care, când 
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a fost cazul au solicitat sprijin celor de la Curtea de Apel �i s-au g�sit 
solu�ii pentru rezolvarea lor în spiritul legii. 
 Pentru anul 2009, va trebui s� se pun� un accent deosebit pe 
informatizarea general� a activit��ii instan�elor judec�tore�ti, 
aplica�ia ECRIS s� fie func�ional� în totalitate, iar CSM s� urgenteze 
punerea în func�iune a sistemului de aplica�ie care s� corespund� pe 
deplin cu normele procedurale �i Regulamentul de ordine interioar�. 
 
 3.3 Durata de solu�ionare a cauzelor 
 
 Durata de solu�ionare a cauzelor reprezint� un indicator 
statistic care reflect� calitatea actului de justi�ie �i a reprezentat un 
obiectiv care a stat �i în anul 2008 la baza activit��ii instan�ei noastre. 
 Din cele 10159  cauze solu�ionate în anul 2008, un num�r de 
9774 cauze au avut o durat� de solu�ionare de pân� la 6 luni. 

Procentual, num�rul cauzelor solu�ionate în acest termen a fost 
de 96,21 , acesta situându-se la acela�i nivel ca în anul anterior. 

Un num�r de 303 dosare au fost solu�ionate într-un termen 
cuprins între 6 �i 12 luni, acestea reprezentând 2,98 %, iar un num�r 
de 61 dosare au fost solu�ionate într-un termen cuprins între 1 - 2 ani 
( 0,60 % ). 

În materia insolven�ei au fost 21 de dosare solu�ionate într-un 
termen cuprins între 1  �i  2 ani . 
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Pe sec�ii, stadii procesuale �i pe principalele materii, durata de 
solu�ionare a cauzelor a fost urm�toarea: 

 
 

SEC�IA CIVIL�  

 
 

 
SEC�IA COMERCIAL� �I  DE  CONTENCIOS  ADMINISTRATIV �I 

FISCAL 
 

Durata de solu�ionare  
Natura cauzelor 

 
Cauze 

solutionate 
0-6 
luni 

6-12 
luni 

1-2 
ani 

2-3 
ani 

 Cauze contencios 
administrative �i fiscale 

578 548 25 5 - 

Litigii comerciale 
(pretentii, somatii si alte 
litigii ) 

989 953 25 11 - Fond 
comercial 

TOTAL 1567 1501 50 16 - 
Plângeri la contraventie 997 992 5 - - 
Cauze comerciale 125 124 1 - - 

 
Recurs 

commercial TOTAL 1122 1116 6 - - 

    Legea insolven�ei 249 170 44 14 21 
TOTAL SECTIE COMERCIALA 2938 2787 100 30 21 

 

Durata solutionarii  
Natura cauzelor 

Cauze 
solutionate 0-6 

luni 
6-12 
luni 

1-2 
ani 

2-3 
ani 

Legea 10 /2001 52 38 11 3 - 
Ligii de munca �i asigur�ri 
sociale 

3230 3131 96 3 - 

Legea 272/2004 355 355 - - - Dreptul 
familiei Legea 273/2004 81 81 - - - 
Alte actiuni 115 113 2 - - 

 
 
 

Fond 
civil  

TOTAL 3833 3718 109 6 - 
Partaje succesorale 127 105 13 9 - 
Revendicari �i ac�iuni privind 
dreptul de propietate 

67 54 10 3 - 

Alte actiuni 328 306 16 6 - 

 
Apel 
civil 

TOTAL 522 465 39 18 - 
Recursuri funciare 529 523 6 - - 
Alte ac�iuni 879 874 5 - - 

Recurs      
civil 

TOTAL 1408 1397 11 - - 
TOTAL SECTIE CIVILA 5763 5580 159 24 - 
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SEC�IA PENAL� 
 

Durata solutionarii  
Natura cauzelor 

Cauze 
solutionate 0-6 

luni 
6-12 
luni 

1-2 
ani 

2-3 
ani 

Cauze cu rechizitoriu 37 13 18 6 - 
Cereri anterioare solutionarii 
cauzei ( propuneri arestare, 
prelungiri arestare, etc.) 

 
152 

 
151 

 
1 

 
- 

 
- 

Cereri ulterioare solutionarii 
cauzei ( intreruperi, contopiri, 
revizuiri, reabilit�ri. ) 

 
621 

 
613 

 
8 

 
- 

 
- 

 
 
 

Fond 
penal 

TOTAL 810 777 27 6 - 
Cauze cu rechizitoriu 213 200 13 - - 
Cereri ulterioare solutionarii 
cauzelor ( liberari,amanari, 
intreruperi etc.) 

13 11 1 1 - 
 

Apel 
penal 

TOTAL 226 211 14 1 - 
Actiuni directe 50 50 - - - 
Cereri anterioare solutionarii 
cauzelor ( plangeri  impotriva 
rezol.procurorului,propuneri 
prelungiri , etc.) 

 
245 

 
242 

 
3 

 
- 

 
- 

Cereri ulterioare solutionarii 
cauzelor ( revizuiri, liberari, 
contesta�ii in anulare.) 

 
127 

 
127 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 

Recurs 
penal 

TOTAL 422 419 3 - - 
TOTAL SECTIE PENAL� 1458 1407 44 7 - 

 
 
Din aceast� prezentare rezult� c� cele mai multe dosare, cu 

termenul cel mai lung de solu�ionare, au fost la sec�ia comercial� �i 
de contencios administrativ �i fiscal (în materia insolven�ei �i în 
materia comercial�)urmat� de sec�ia civil� (în principal în materia 
partajelor �i a ac�iunii în revendicare �i în materia Legii nr. 10/2001) 
�i penal� (cauze cu rechizitorii) 

 
3.4. Cre�terea gradului de specializare în activitatea judiciar� 

3.4.1. Situa�ia completelor/sec�iilor specializate. Impactul 
func�ion�rii acestora asupra activit��ii instan�ei 
 

 Datorit� complexit��ii actului de justi�ie, necesitatea 
aprofund�rii unei legisla�ii specifice, s-a creat necesitatea cre�terii 
gradului de specializare al magistra�ilor. 
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 Modalit��ile concrete de realizare a acestui obiectiv al reformei 
judiciare au fost constituirea la nivelul instan�elor de sec�ii sau 
complete specializate în func�ie de volumul de activitate �i situa�ia 
personalului. 
 De�i la nivelul tribunalului s-au constituit sec�ii pe domenii de 
activitate �i complete specializate, totu�i, datorit� num�rului redus de 
judec�tori , nu se poate vorbi de existen�a unei stricte specializ�ri. 
Astfel, judec�torii inclu�i în complete specializate pe diferite materii, 
intr� �i în componen�a altor complete atenuând principiul 
specializ�rii care a stat la baza constituirii acestora. 
 La  sec�ia civil� au fost aprobate la începutul anului 3 (trei) 
complete specializate în solu�ionarea conflictelor de munc�, 7 (�apte) 
complete de fond pentru minori, 3 (trei) complete de apel pentru 
minori �i familie, 3 (trei) complete specializate în fond funciar �i 3 
(trei) recursuri pentru minori �i familie. 
 În luna iunie 2008, conform hot�rârii Colegiului de conducere 
nr.23 din 09.06.2008,  s-a încetat activitatea unui complet specializat 
în fond funciar , r�mânând dou� complete în aceast� materie, care a 
avut de solu�ionat �i recursurile civile, cu excep�ia celor pentru minori 
�i familie. 
 

În cadrul sec�iei comerciale �i de contencios administrativ si 
fiscal  a fost aprobat�  prin Ordinul de serviciu pe anul 2008 
func�ionarea  urm�toarele complete specializate : 

- 4 complete pentru solu�ionarea cauzelor privitoare la 
contenciosul administrativ si fiscal ; 

- 6 complete pentru solu�ionarea cauzelor de insolven�� – 
judec�tori sindici ; 

  - 8 complete pentru solu�ionarea cauzelor de  fond comercial. 

Num�rul completelor specializate a fost aprobat de c�tre 
Consiliul Superior al Magistraturii - Sec�ia pentru judec�tori, prin 
Hot�rârea nr.85 din 6.04.2006 . Prin Hot�rârea nr. 504 din 
12.12.2007, Consiliul Superior al Magistraturii – Sec�ia pentru 
judec�tori, a aprobat înfiin�area la Tribunalul Dâmbovi�a a înc� unui 
complet specializat în materie de contencios administrativ �i fiscal, 
fa�� de cele trei existente anterior. 
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Modific�rile în ce prive�te constituirea completelor de judecat� 
în cursul anului 2008 au fost determinate de inciden�a Legii 
nr.262/2007 de modificare a Legii nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ, prin care s-a prev�zut la art.10 alin. 1 compunerea 
completului de judecat� din doi judec�tori.  
 Aceast� situa�ie a fost  remediat� prin adoptarea Legii nr. 
97/2008, privind aprobarea OUG nr. 100/2007, pentru modificarea �i 
completarea unor acte normative în domeniul justi�iei, în cuprinsul 
c�reia, a fost modificat art. 10 alin. 1 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 5542004, revenindu-se la situa�ia anterioar� Legii 
nr. 262/2007, în sensul solu�ion�rii acestor litigii în complete 
compuse dintr-un  singur judec�tor. 

În urma intr�rii în vigoare a acestei legi, în luna aprilie 2008, s-
a modificat componen�a completelor specializate în materie de 
contencios administrativ �i fiscal �i s-au men�inut un num�r de 3 
complete în aceast� materie. 

 
   În cadrul sec�iei penale au func�ionat complete specializate 

pentru solu�ionarea cauzelor cu inculpa�i �i p�r�i v�t�mate minori 
(dou� complete pentru solu�ionarea recursurilor, dou� complete 
pentru solu�ionarea apelurilor �i 4 complete pentru solu�ionarea 
fondurilor) �i complete specializate pentru solu�ionarea cauzelor de 
corup�ie (2 complete). 
 Dat� fiind diversitatea faptelor deduse judec��ii în materie 
penal�, se simte nevoia unei stricte specializ�ri a judec�torilor ce î�i 
desf��oar� activitatea în aceast� materie, legisla�ia în vigoare cerând 
la acest moment - sub aspectelor faptelor supuse judec��ii - 
specializare numai pentru judec�torii ce solu�ioneaz� fapte de 
corup�ie. 
 Num�rul redus de judec�tori ce-�i desf��oar� activitatea în 
cadrul sec�iei penale nu permit o strict� specializare nici pentru 
solu�ionarea cauzelor cu inculpa�i �i p�r�i v�t�mate minori, 
judec�torii respectiv participând în acela�i timp la toate categoriile 
de fapte deduse judec��ii în materie penal�.  

 Complete specializate  cu inculpa�i  minori:  
    Din  totalul de 774 persoane condamnate definitiv, 715 sunt 

majori , iar 59 sunt minori. 
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          Constat�m prin urmare c� minorii condamna�i definitiv în anul 
2008 reprezint� 7,62 % din num�rul total al condamna�ilor definitiv , 
realizându-se fa�� de anul 2007 o sc�dere a num�rului acestei 
categorii de condamna�i cu 22 (în anul 2007 au fost condamna�i 
definitiv 81 inculpa�i minori). 

 În cazul inculpa�ilor minori,  din cei 59  câ�i au fost condamna�i 
definitiv în anul 2008 , la 3 li s-a aplicat amenda penal�,  5 au fost 
condamna�i cu închisoare cu privare  de libertate  , 23  au fost 
condamna�i  la pedeapsa închisorii  f�r� executare  ,  iar  fa�� de  26 
s-au luat  m�suri educative. 
           M�surile educative  aplicate  inculpa�ilor minori în anul 2008 
au fost :   mustrare – pentru  19 inculpa�i  , libertatea supravegheata -  
pentru 1 inculpat  ,  internarea într-un centru de reeducare pentru 4 
inculpa�i  �i internarea într-un institut medico-legal pentru 2 
inculpa�i. 
            Comparativ cu anul anterior constatam modific�ri  ale 
sanc�iunilor aplicate inculpa�ilor  minori. 
            Astfel,  ponderea sanc�iunii amenzii penale a crescut  de la  
1,23 %  în anul 2007  la  5,08 %  în anul 2008 ,  iar  cea a închisorii 
cu executare în penitenciar a sc�zut de la 32,10 % în  anul 2007 la 
8,47 % în anul 2008. 
             Dac�  ponderea m�surii educative  a mustr�rii, a cunoscut o 
u�oar� cre�tere (de la 22,22 % cât a fost în anul 2007  la 32,20 % în 
2008) , nu putem spune acela�i lucru �i pentru  cea a libert��ii 
supravegheate care a sc�zut  de la 3,70 % în 2007 la 1,69 % în anul  
2008. 

3.4.2 Aspecte  privind formarea continu� a judec�torilor, 
atât la nivel centralizat (INM), cât �i prin programele de formare 
profesional� desf��urate la nivelul instan�ei 
 
 Cre�terea calitativ�  a actului de justi�ie, coordonat�  esen�ial� 
a reformei sistemului judiciar – nu poate fi conceput� f�r� o formare 
profesional� a magistra�ilor de calitate �i un sistem  de evaluare 
corespunz�tor. 
 În aceast� activitate, Institutul Na�ional al Magistraturii – 
organism specializat – �i-a stabilit mai multe obiective �i priorit��i 
menite s� contribuie la preg�tirea magistra�ilor cu voca�ie european�, 
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începând cu formarea acestora în �coala de Magistratur� �i ulterior 
asigurarea  unei preg�tiri constante �i continue. 
 Preg�tirea realizat� prin INM  reprezint� forma centralizat� în 
cadrul form�rii continue a magistra�ilor, �i din aceast� perspectiv� 
trebuie apreciat faptul c� în cursul anului 2008 magistra�ii 
Tribunalului au beneficiat de un num�r important de seminarii sau 
conferin�e – comparativ cu anii anteriori. 
 Astfel, prin intermediul INM – s-a asigurat participarea 
magistra�ilor Tribunalului la 51 de seminarii �i conferin�e cu teme 
care s-au adresat specialistului în drept civil, penal, comercial, 
administrativ, muncii, fiscal, etic� �i deontologie, asigur�ri sociale, 
dreptul concuren�ei, drept comunitar, justi�ie pentru minori, 
tehnologia informa�iei IT. 
 Drept consecin��, în cadrul acestor ac�iuni au fost cuprin�i 
aproape to�i magistra�ii Tribunalului, unii dintre ace�tia participând 
la mai mult de 2 seminarii, ceea ce reprezint� de asemenea un aspect 
pozitiv fa�� de anii anteriori, când pu�ine op�iuni erau onorate (s-a 
întocmit o anex� cu participan�ii la aceste ac�iuni). 
 Referitor la forma descentralizat� de formare continu�, aceasta 
a cuprins to�i judec�torii Tribunalului – care au participat la 
simpozioanele sau seminariile organizate al nivelul Cur�ii de Apel, cât 
�i a celorlalte tribunale ce apar�in de curte, conform calendarului – 
aprobat pe anul 2008 – cu un num�r semnificativ de 18 ac�iuni, dintre 
care 2 (dou�) ac�iuni la nivelul Tribunalului Dâmbovi�a. 
 S-a întocmit o anex� cuprinzând ac�iunile organizate, tematica 
�i data definitiv�rii acestuia. 
 Tot în sistem  descentralizat relev�m faptul c�, la nivelul fiec�rei 
sec�ii a Tribunalului, s-au stabilit responsabilit��i cu înv���mântul 
profesional – care au stabilit programe de preg�tire profesional� – 
prin selectarea unor teme importante pentru aprofundarea 
cuno�tin�elor teoretice �i practice – cu o periodicitate trimestrial�. 
 Aceea�i importan�� a fost acordat� �i preg�tirii profesionale 
continue a personalului auxiliar, atât în sistem centralizat prin cursuri 
organizate de INM  �i �coala Na�ional� de Grefieri – cât �i 
descentralizat prin programele stabilite la nivelul instan�ei. 
 Astfel, în cursul anului 2008, un num�r de 11 persoane - au 
participat la seminariile organizate pentru personalul auxiliar – cu o 
tematic� divers� – drept procesual civil, cooperare judiciar� în 
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materie penal�, rela�ii publice �i comunicare, drept commercial, drept 
administrativ, protec�ia drepturilor copilului etc.(conform anexei la 
prezenta lucrare). 

În cadrul formei de preg�tire profesional� descentralizat�, 
personalul auxiliar a participat la dezbaterea temelor planificate de 
c�tre judec�torii desemna�i cu aceast� activitate, iar rezultatele s-au 
materializat  în calificativul din fi�a de evaluare individual�. 
 Fa�� de specificul activit��ii noastre, studiul individual poate 
constitui forma cea mai eficace de preg�tire profesional� continu� – 
în acest sens s-a asigurat tuturor judec�torilor acces la informa�ii 
legislative, practic� �i doctrin� judiciar� (internet, abonamente la 
Monitorul Oficial �i reviste de specialitate). 
  

3.5. Indici de calitate  
3.5.1. Ponderea atacabilit��ii hot�rârilor 

 
Pentru eviden�ierea ponderii atacabilit��ii hot�rârilor s-au avut 

în vedere acele hot�râri susceptibile de a fi atacate cu apel sau 
recurs, dup� caz, deci cele pronun�ate în prim� instan�� �i în apel. 

Astfel, din cele 10159 dosare solu�ionate în cursul anului 2008, 
un num�r de 7207 au fost pronun�ate în prim� instan�� �i în apel, 
susceptibile de a fi atacate cu apel sau recurs, diferen�a fiind 
hot�rârile pronun�ate în recurs, definitive sau  irevocabile, dup� caz. 

 
Raportul hot�râri atacabile/hot�râri definitive

29.06%

70.94%

definitive atacabile 
 

 
Din cele7207 hot�râri pronun�ate în prim� instan�� �i în apel, 

au fost atacate cu apel sau recurs 2156 hot�râri, adic� în procent de 
29,92 %. 
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Procent atacabilitate - total tribunal

29.92%
70.08%

atacate definitive
 

 

Se constat� o cre�tere a num�rului de hot�râri atacate cu 12 
procente (de la 17,33% în anul 2007 la 29,92% în anul 2008). 
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 - total tribunal -

 
 

 Pe sec�ii, ponderea atacabilit��ii hot�rârilor a fost urm�toarea: 
La sec�ia civil� – au fost pronun�ate în prim� instan�� �i în 

apel 4 355 hot�râri (3833 în prim� instan�� �i 522 în apel) �i au fost 
atacate cu apel sau recurs un num�r de 1550 hot�râri rezultând o 
pondere a atacabilit��ii de 35,59 %, cu 18 % mai mult decât în 2007. 

 

Procent atacabilitate - sec�ia civil�

35.59%

64.41%

atacate definitive
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La sec�ia comercial� �i de contencios administrativ �i fiscal 
din cele 1816 cauze solu�ionate în prim� instan�� �i în materia 
insolven�ei ( 1567 fonduri �i 249 insolven��) au fost atacate 402, 
rezultând o pondere a atacabilit��ii de 22,14 %, cu 6 procente mai 
mult decât în anul 2007. 

Procent atacabilitate - sec�ia comercial�

77.86%

22.14%

atacate definitive
 

 
La sec�ia penal� au fost pronun�ate 1036 hot�râri susceptibile 

de a fi atacate (810 fonduri �i 226 în apel) �i au fost atacate cu apel 
sau recurs 204, rezultând o pondere a atacabilit��ii de 19,69%, cu 3 
procente mai pu�in decât în anul 2007. 

 
Procent atacabilitate - sec�ia penal�

80.31%

19.69%

atacate definitive
 

 
 

 3.5.2. Indicele de casare/men�inere a hot�rârilor în c�ile 
de atac 

 
În cele 7207 dosare în care au fost pronun�ate hot�râri în 

prim� instan�� �i în apel, c�ile de atac exercitate au fost admise, 
dispunându-se casarea sau desfiin�area hot�rârilor, dup� caz,  în 
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312 dosare, rezultând un indice de casare �i desfiin�ate de 4,33 %, 
cu un procent mai pu�in decât în anul 2007. 

 
Procentul de casare din hot�rârile pronun�ate- total tribunal

4.33%

95.67%

casate nemodificate
 

 
Raportat la num�rul concret de hot�râri atacate, care a fost de 

2156 hot�râri, procentul de casare a fost de 14,47 % (cu 17 procente 
mai pu�in fa�� de anul 2007), rezultând c� diferen�a de 85,53 % 
reprezint� procentul de men�inere a hot�rârilor în c�ile de atac 
exercitate. 

 
Procentul de casare din hot�rârile atacate- total tribunal

85.53%

14.47%

casate nemodificate
 

 
Pe sec�ii , situa�ia a fost urm�toarea: 
La sec�ia civil� – în cazul celor 4355 hot�râri pronun�ate în 

prim� instan�� �i în apel s-au formulat apeluri sau recursuri 
împotriva a 461 de hot�râri �i au fost admise în 152 de cauze, 
rezultând un procent de desfiin�are �i casare de 3,49 %, cu aproape 
3 procente mai pu�in ca în anul anterior. 
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Procentul de casare din hot�rârile pronun�ate- sec�ia civil�

96.51%

3.49%

casate nemodificate
 

 

Raportat la num�rul de hot�râri care au fost atacate cu apel 
sau recurs (1550 hot�râri), procentul de desfiin�are �i casare a fost 
de 9,81 %, diferen�a de 90,19 % fiind indicele de men�inere a 
hot�rârilor în c�ile de atac. 

 

Procentul de casare din hot�rârile atacate- sec�ia civil�

9.81%

90.19%

casate nemodificate
 

 

Fa�� de anul 2007, când aceste procente au fost de 34,70 % �i, 
respectiv 65,30 % se constat� o îmbun�t��ire mai mult decât 
evident�. 
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  La sec�ia comercial� �i de contencios administrativ �i fiscal au 

fost admise c�ile de atac exercitate în 130 de cauze. 
Raportat la cele 1816 cauze în care au fost pronun�ate hot�râri 

în prim� instan�� �i în materia insolven�ei  rezult� un indice de 
desfiin�are �i casare de 7,16 %, cu circa 2 % mai mare ca în anul 
2007. 

Procentul de casare din hot�rârile pronun�ate
- sec�ia comercial� -

7.16%

92.84%

casate nemodificate
 

 
Raportat îns� la num�rul de hot�râri împotriva c�rora s-au 

exercitat c�ile  legale de atac (402 hot�râri), indicele de casare la 
aceast� sec�ie a fost de 32,34 %. 

 
Procentul de casare din hot�rârile atacate- sec�ia comercial�

67.66%

32.34%

casate nemodificate
 

 
  Diferen�a de 67,66 % este indicele de men�inere a hot�rârilor 

împotriva c�rora au fost exercitate c�ile legale  de atac, cu 2 procente 
mai mare fa�� de anul 2007 . 
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65.88%

67.66%
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  La sec�ia penal�, în cele 1036 dosare în care au fost 
pronun�ate hot�râri susceptibile de a fi atacate cu apel sau recurs, 
c�ile de atac au fost admise în 30 de dosare, rezultând un indice de 
desfiin�are �i casare de 2,90 %, cu circa 2 % mai pu�in fa�� de 2007. 

 

Procentul de casare din hot�rârile pronun�ate- sec�ia penal�

2.90%

97.10%

casate nemodificate
 

 

Fa�� de num�rul de hot�râri împotriva c�rora au fost exercitate 
c�ile legale de atac, respectiv 204, indicele de casare �i desfiin�are a 
fost de 14,71 %. 

 

Procentul de casare din hot�rârile atacate- sec�ia penal�

85.29%

14.71%

casate nemodificate
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Diferen�a de 85,29 % este indicele de men�inere a hot�rârilor în 

c�ile de atac, cu 4 procente mai mare ca în anul 2007 . 
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3.5.3. Principalele motive de casare / desfiin�are a 

hot�rârilor 
 
 Motivele de casare / desfiin�are a hot�rârilor au fost diferen�iate 
de la o sec�ie la alta. 
 La sec�ia civil� - au fost re�inute ca motive de casare sau 
desfiin�are a hot�rârilor urm�toarele: 

- aprecierea eronat� a probelor administrate în cauz�; 
- neadministrarea tuturor probelor necesare solu�ion�rii legale 
�i temeinice a cauzei; 

- stingerea unor ac�iuni de divor� prin împ�carea p�r�ilor; 
- încheierea unor tranzac�ii de c�tre p�r�i în c�ile de atac; 
- existen�a unei practici neunitare pe diferite probleme de drept 

pe care instan�ele de judecat� le-au avut în cauzele 
solu�ionate. 

 
La sec�ia comercial� �i de contencios administrativ �i fiscal,  în 

materie comercial�, dintre motivele de desfiin�are sau casare re�inute 
de instan�ele de control judiciar, cea mai mare parte o reprezint� 
pentru cererile formulate de Oficiul Registrului Comer�ului având ca 
obiect dizolvarea societ��ilor comerciale, depunerea de acte noi în 
recurs prin care s-a f�cut dovada îndeplinirii obliga�iei legale de 
depunere a bilan�ului contabil. 



 - 42 - 

Alte motive de casare sau desfiin�are a hot�rârilor au vizat 
aplicarea gre�it� a legii, necercetarea fondului, aprecierea eronat� a 
probelor administrate în cauz� sau neadministrarea tuturor probelor 
necesare solu�ion�rii cauzelor, aplicarea gre�it� a unor excep�ii atât 
de procedur� cât �i de fond, precum �i imposibilitatea administr�rii 
de instan�a de recurs a unor probe care pot fi administrate doar în 
prim� instan��. 
 În dosarele de insolven��, principalul motiv de casare a fost 
re�inut pentru gre�ita rezolvare a cererilor de atragere a r�spunderii 
patrimoniale a membrilor  organelor de conducere,   pentru 
extinderea probatoriilor, în special cu expertiza contabil�, 
apreciindu-se c� nu este suficient� simpla cerere a practicianului în 
insolven��, în aceast� materie f�r� dovezi certe privind s�vâr�irea 
faptelor prev�zute de art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolven�ei, sub oricare din ipotezele sale. 

Un alt motiv de casare al hot�rârilor a fost determinat de 
inciden�a deciziei nr. 32 din 9.06.2008, pronun�at� de Înalta Curte de 
Casa�ie �i Justi�ie în sec�ii unite, prin care s-a admis recursul în 
interesul legii, declarat de procurorul general, în sensul c�, 
dispozi�iile art. 1 pct. 1, art. 2 pct. 1 lit. a �i b �i art. 2821 alin. 1 din 
Codul de procedur� civil�, se interpreteaz� în sensul c�, în vederea 
determin�rii competen�ei materiale de solu�ionare în prim� instan�� �i 
în c�ile de atac, sunt evaluabile în bani litigiile civile �i comerciale 
având ca obiect constatarea existen�ei sau inexisten�ei unui drept 
patrimonial, constatarea nulit��ii, anularea, rezolu�iunea , rezilierea 
unor acte juridice privind drepturi patrimoniale, indiferent dac� este 
formulat petitul accesoriu privind restabilirea situa�iei anterioare. 
 Prin aceast� decizie, consacrându-se caracterul evaluabil în 
bani al litigiilor comerciale, care erau solu�ionate în principal de 
c�tre tribunal, ca prim� instan��, au devenit litigii de competen�a 
judec�toriilor, astfel c� în aplicarea acestei decizii, Curtea de Apel 
Ploie�ti a casat mai multe hot�râri pronun�ate de Tribunalul 
Dâmbovi�a �i  a stabilit competen�a de solu�ionare în prim� instan�� a 
judec�toriilor. 
 

La sec�ia penal�– au fost eviden�iate urm�toarele motive de 
casare sau desfiin�are : 

- aprecierea gre�it� a probelor; 
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- eroarea grav� de fapt; 
- gre�ita individualizare a pedepsei; 
- aplicarea gre�it� a legii; 
- nepunerea în discu�ia p�r�ilor a schimb�rii încadr�rii 

juridice; 
- compunerea nelegal� a completului de judecat�. 
 
Trebuie subliniat faptul c� la fiecare sec�ie, la primirea 

deciziilor Cur�ii de Apel prin care au fost admise apelurile sau 
recursurile, sunt discutate cu judec�torii motivele care au determinat 
aceste situa�ii, pentru evitarea în viitor a gre�elilor f�cute. 

 
3.6. M�suri pentru unificarea practicii judiciare luate la 

nivelul instan�ei 
 
 Conform “Planului de ac�iune pentru îndeplinirea 
condi�ionalit��ilor din cadrul mecanismului de cooperare �i verificare 
a progresului realizat  de România în domeniul reformei sistemului 
judiciar a luptei împotriva corup�iei”- aprobat prin H.G. nr. 
1346/31.10.2007 – o m�sur� de importan�� deosebit� o constituie 
unificarea jurispruden�ei – deziderat cu valoare de principiu – acela 
al previzibilit��ii actului de justi�ie . Pe aceast� linie – Consiliul 
Superior al Magistraturii a creat cadrul legal pentru realizarea 
unific�rii practicii judiciare prin Hot�rârea nr. 46/2007 – de 
modificare a “Regulamentului de ordine interioar� al instan�elor” – 
instituind o procedur� coerent� de selectare, analiz� �i adoptarea de 
solu�ii la instan�ele de toate nivelele. 
 La nivelul tribunalului �i al instan�elor arondate – procedura 
instituit� prin hot�rârea men�ionat�  a func�ionat cu periodicitatea 
stabilit� – punându-se în dezbaterea sec�iilor �i instan�elor 
problemele de drept identificate �i care au generat solu�ii neunitare, 
adoptându-se solu�iile legale. 
 Prin dezbaterile lunare la fiecare instan��, �i trimestriale la 
nivelul Cur�ii de Apel s-a respectat calendarul impus prin Hot�rârea 
nr. 46/2007 “Planul de ac�iune”- iar pe fond au fost analizate 
problemele de drept cele mai semnificative �i cu implica�ii în 
activitatea de judecat�. 
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 În luna mai, la nivelul Cur�ii de Apel Ploie�ti s-a analizat 
activitatea de unificare a practicii judiciare  - la toate instan�ele �i s-a 
stabilit un sistem comun de analiz� �i comunicare  - cu efecte pozitive 
pân� la sfâr�itul anului. 
 De asemenea, potrivit art. 26(5) introdus de Hot�rârea CSM nr. 
46/2007 - s-a impus obligativitatea introducerii pe portalul fiec�rei 
instan�e – a unui rezumat al hot�rârilor considerate relevante din 
punct de vedere al problemelor de drept solu�ionate, iar Curtea de 
Apel va întocmi trimestrial Buletinul Jurispruden�ei  - cu decizii 
relevante, aspecte ce vor contribui la cristalizarea unei practice 
unitare la nivelul cur�ii. 
 Problema asigur�rii unei practici unitare r�mâne în continuare 
de mare actualitate întrucât, pe de o parte se manifest� înc� 
formalism în selectarea problemelor de drept importante, 
interpretarea acestora �i însu�irea solu�iilor consemnate în minute, 
iar pe de alt� parte ne confrunt�m  cu instabilitate legislativ�, atât în 
ce prive�te dreptul material, cât �i cel procesual. 
 

3.7. Aplicarea dispozi�iilor Conven�iei Europene pentru 
Ap�rarea Drepturilor �i a Libert��ilor Fundamentale, astfel cum 
sunt interpretate în jurispruden�a Cur�ii Europene a Drepturilor 
Omului, în activitatea judec�torilor instan�ei  

 
        În materie civil�, judec�torii sec�iei au aplicat dispozi�iile art. 1 
din Protocolul nr. 1 la Conven�ie în cauzele având ca obiect 
revendicare întemeiat� pe dispozi�iile art. 480 Cod civil sau 
restituirea unui teren în temeiul Legii fondului funciar. 
 În situa�ia când s-a dispus obligarea la l�sarea în deplin� 
proprietate �i posesie a unui imobil sau la restituirea unui teren, 
tribunalul a aplicat �i dispozi�iile art. 1 din Protocolul nr. 1 la 
Conven�ia deoarece orice persoan� fizic� sau juridic� are dreptul la 
respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea 
sa decât pentru cauze de utilitate public� �i în condi�iile prev�zute de 
lege �i de principiile generale ale dreptului interna�ional. 
 De asemenea, judec�torii Sec�iei civile au f�cut aplicarea 
dispozi�iilor art. 8 din Conven�ie în cazurile privind Legea nr. 
272/2004 privind protec�ia �i promovarea drepturilor copilului. 
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 În cazurile având ca obiect reintegrarea minorilor în familia 
natural� în privin�a c�rora s-au aplicat m�surile de protec�ie special� 
reglementat� de Legea nr. 272/2004 s-a dispus aceast� m�sur� de 
reintegrare întemeiat� pe dispozi�iile art. 68-70 din lege dar �i pe 
dispozi�iile art. 8 din Conven�ie care prev�d c� „Orice persoan� are 
dreptul la respectarea vie�ii sale de familie”. 
 Adoptând o astfel de m�sur� tribunalul a aplicat �i dispozi�iile 
art. 8 din Conven�ie întrucât dreptul la via�a de familie în sensul 
jurispruden�ei Cur�ii Europene a Drepturilor Omului implic� �i 
respectarea drepturilor p�rin�ilor cu privire la copiii lor dar �i 
respectarea drepturilor copiilor, inclusiv a dreptului de a tr�i al�turi 
de p�rin�ii s�i, în considerarea principiului interesului superior al 
copilului. 
 

În materie contraven�ional� Curtea European� a Drepturilor 
Omului a pronun�at în cauza Anghel C. România, în cererea nr. 
28183/03 , hot�rârea din 04.10.2007, prin care a stabilit urm�toarele: 
„contraven�ia de�i are natur� extra-penal�, potrivit dreptului intern 
român, intr� în sfera no�iunii europene autonome de „penal”, astfel 
încât art.6 din C.E.D.O., privind dreptul la un proces echitabil este 
aplicabil. Procedura contraven�ional�, impunând contestatorului s� 
probeze nelegalitatea �i netemeinicia procesului verbal 
contraven�ional, încalc� prezum�ia de nevinov��ie”. Aceast� hot�râre, 
de�i nu a fost înc� publicat� în Monitorul Oficial, a confirmat 
practica constant� a CEDO, avându-se în vedere �i hot�rârile Ozturk 
împotriva Germaniei din 21 februarie 1984; Ezeh �i Connors 
împotriva Regatului Unit al Marii Britanii. 

Judec�torii din cadrul sec�iei, învesti�i cu solu�ionarea de cereri 
în materie contraven�ional� au aplicat dispozi�iile Conven�iei 
Europene pentru Ap�rarea Drepturilor �i a Libert��ilor 
Fundamentale, astfel cum au fost interpretate în jurispruden�a Cur�ii 
Europene a Drepturilor Omului, în activitatea instan�ei. 

 
                  În materie penal�  România s-a conformat în mare m�sur� 
jurispruden�ei CEDO, hot�rârile Cur�ii de la Strassbourg fiind 
respectate �i invocate în hot�rârile instan�elor na�ionale �i 
determinând inclusiv modific�ri legislative la toate nivelurile. 
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                      Astfel , jurispruden�a Cur�ii Europene a Drepturilor 
Omului a fost completata cu prezentarea cauzei Dumitru Popescu c. 
României , relevant� din perspectiva faptului c� o asemenea plângere,  
dac� ar fi existat în momentul introducerii cererii la Curte , ar fi fost 
considerata un recurs eficient , in sensul art. 35 din Conven�ia 
Europeana a Drepturilor Omului .  
                    Numeroase aspecte î�i g�sesc, în continuare, o rezolvare 
neunitar� din partea instan�elor judec�tore�ti ,în contextul în care 
reglement�rile aplicabile , inclusiv jurispruden�a instan�ei europene , 
se dovedesc insuficiente pentru a uniformiza practica în materie 
penal�  . De aceea, multe dintre hot�rârile pronun�ate de Curte in 
cursul anului 2008 , în cauzele în care pârâtul este statul român , 
privesc înc�lc�ri în aceast� materie :  art. 5 din Conven�ie  – vizând 
privarea de libertate fizic� a oric�rei persoane , cu titlu de exemplu 
re�inându-se  cauzele Calmanovici c. României 42250/01 din 
1.07.2008 , Tase c. României , 29761/02 din 10.07.2008, Lup�an c. 
României , 29723/03 din 13.05.2008, Samoil� si Cionca c. României , 
33065/03 din 4.03.2008 ; de asemenea , ca o noutate au ap�rut cauze 
în care cet��enii români sunt priva�i de libertate de alte state , spre 
exemplu foarte recenta hot�râre în cauza Rusu c. Austriei 34082/02 
din 2.10.2008 . 

                   Ca instan�� de control judiciar, tribunalul verific� , in 
cadrul c�ii de atac , condi�iile substan�iale �i procedurale  adic� 
 „legalitatea”  priv�rii de libertate în sensul Conven�iei . Examinarea 
respect�rii cerin�elor de procedur� �i de fond necesare  „legalit��ii”  
unei  „arest�ri sau deten�ii”   se apreciaz� nu numai din punct de 
vedere al dreptului intern, ci �i din cel al textului Conven�iei , al 
principiilor generale pe care aceasta le consacr� , al caracterului 
rezonabil al b�nuielilor care motiveaz� arestarea , al legitimit��ii 
scopului urm�rit, de m�sura preventiva privativa de libertate si apoi 
condamnarea ( cauza Brogdan �i al�ii c. Regatului Unit , 29.11.1988) 
.   

               Faptul c� reclamantul este condamnat în final, iar durata 
arest�rii sale preventive este dedus� din pedeaps�, nu justific� 
neanalizarea cererilor sale de eliberare din arestul preventiv. 
Dispozi�iile art. 5 alin 4 din Conven�ie impun un control suficient de 
amplu al priv�rii de libertate pentru a se verifica toate condi�iile 
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indispensabile , conform Conven�iei, pentru „regularitatea” deten�iei 
unui individ.  

                Rezult� implicit din jurispruden�a Cur�ii c� incumb� 
autorit��ilor s� dovedeasc� faptul c� o persoan� îndepline�te 
condi�iile pentru a fi de�inut� ( internat� cu for�a ) �i nu contrariul. În 
ceea ce prive�te motivarea, aceasta  trebuie f�cut� cu mare aten�ie 
pentru a nu se înc�lca prezum�ia de nevinov��ie , consacrat� de art. 6 
alin . 2 din Conven�ie.   

               Curtea a statuat c� respectiva prezum�ie este înc�lcat� 
atunci când o decizie judiciara referitoare la un acuzat reflect� 
sentimentul c� este vinovat , cât� vreme vinov��ia sa nu a fost legal 
stabilit� în prealabil . 

                În alt� ordine de idei , practica instan�elor , sus�inut� de 
deciziile Cur�ii Constitu�ionale prin care au fost respinse excep�iile de 
neconstitu�ionalitate ale art. 2781 alin. 7 Cod procedur� penal� ar 
trebui reanalizat� în lumina jurispruden�ei Cur�ii Europene a 
Drepturilor Omului , care-n conformitate cu art. 11 alin. 2 si art. 20 
din Constitu�ie , fac parte din dreptul intern ca urmare a ratific�rii 
acestei Conven�ii de c�tre România prin Legea nr. 30/1994.  
                Este vorba , spre exemplu, de hot�rârea Cur�ii în cauza 
Grecu c. României , care prive�te situa�ia în care învinuitul fa�� de 
care procurorul dispune o solu�ie de scoatere de sub urm�rire penal� 
�i aplicarea unei sanc�iuni cu caracter administrativ formuleaz� 
plângere în temeiul art. 278 1 Cod proced. penala ( petentul fiind  
„acuzat în materie penal�”  conform art. 6 alin. 1 si beneficiind de 
garan�ia prev�zut� de art. 6 alin. 3 lit. d ) .   
                Astfel, în virtutea garan�iei pe care art. 6 o acorda 
acuzatului în materie penala , de a avea posibilitatea de a contesta 
m�rturiile în acuzare �i de a solicita audierea martorilor acuz�rii , 
„posibilitatea de a fi confruntat cu martorii în prezen�a judec�torului 
(…) r�mâne o garan�ie esen�iala”,  întrucât „observa�iile instan�ei în 
privin�a comportamentului �i credibilit��ii unui martor pot avea 
consecin�e pentru rezultatul procedurii în cauz�”. 
                De aceea�i garan�ie ar trebui sa beneficieze , în virtutea 
principiului egalit��ii armelor , �i persoana v�t�mat� sau orice alte 
persoane ale c�ror interese legitime sunt v�t�mate de solu�ia de 
netrimitere în judecat� dispus� de procuror. 
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                  De asemenea, au fost si situa�ii când , de�i potrivit 
dispozi�iilor legale interne –art. 171 si 174 Cod procedur� penal� , 
atunci când inculpatul lipse�te de la judecat� , ap�r�torul din oficiu 
nu poate pune concluzii , în general instan�ele  au dat întâietate , în 
conformitate cu dispozi�iile art. 20 alin.2 din Constitu�ia României , 
dispozi�iilor mai favorabile ale Conven�iei Europene a Drepturilor 
Omului si libert��ilor fundamentale , astfel cum au fost interpretate în 
jurispruden�a Cur�ii de la Strassbourg .  
                 Se consider� mai important sa se asigure o ap�rare 
efectiva a acuzatului, astfel încât instan�ele nu numai ca permit , dar 
chiar solicita ap�r�torilor , indiferent daca sunt desemna�i din oficiu 
sau ale�i ( iar in acest caz , indiferent daca au sau nu mandat de 
reprezentare), s� pun� concluzii , în situa�ia în care inculpatul lipse�te 
de la judecat�.  
                Nu în ultimul rând este de subliniat c� statul român a fost 
condamnat la C.E.D.O. îndeosebi întrucât legisla�ia intern� este 
neclarâ, interpretabil�, schimb�toare , frecven�a modific�rilor 
legislative fiind notabil� �i determinând pronun�area unor solu�ii 
contradictorii.  
 

3.8. Aplicarea direct� a dreptului comunitar în activitatea 
judec�torilor instan�ei. Aspecte privind cooperarea judiciar� 
interna�ional�. 

 
Judec�torii sec�iei civile nu au pronun�at în anul 2008 sentin�e 

care vizeaz� aplicarea direct� a dreptului comunitar. 
 

 Pe rolul sec�iei comerciale �i de contencios administrativ �i 
fiscal în anul 2008 au fost înregistrate un nr. de 133 de dosare având 
ca obiect „restituire tax� special� de prim� înmatriculare”. Dintre 
acestea au fost solu�ionate în anul 2008, 106 dosare iar practica 
constant� a Cur�ii de Apel Ploie�ti a fost de men�inere a sentin�elor 
pronun�ate de judec�torii de la Tribunalul Dâmbovi�a. 
 În aceste cauze, în general, au fost admise ac�iunile 
reclaman�ilor formulate împotriva Statului Român reprezentat de 
Ministerul Economiei �i Finan�elor, acesta fiind obligat s� restituie 
sumele achitate cu titlul de  „tax� special� de prim� înmatriculare”. 
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 Specific acestor cauze, este faptul c� s-a re�inut aplicabilitatea 
prioritar� �i direct� a dispozi�iilor art. 90 din Tratat. 

Conform art. 90 par.1 din Tratatul Constitutiv al Uniunii 
Europene nici un stat membru, nu aplic�, direct sau indirect, 
produselor altor state membre, impozite interne de orice natur�, mai 
mari decât cele care se aplic�, direct sau indirect, produselor 
na�ionale similare.  
  Prin hot�rârea CJE în cauza Weigel (2004), s-a statuat c� 
obiectivul reglement�rii comunitare este asigurarea liberei circula�ii 
a m�rfurilor între statele comunitare în condi�ii normale de 
concuren��, prin eliminarea oric�rei forme de protec�ie care decurge 
din aplicarea de impozite interne discriminatorii fa�� de  produsele 
provenind din alte state membre. 
 A�adar, rostul acestei reglement�ri este de a interzice 
discriminarea fiscal� între produsele importate �i cele similare 
autohtone. Or, în România nu se percepe nici un fel de  tax� pentru 
autoturismele  produse în �ar� si înmatriculate aici. 
          În ceea ce prive�te Constitu�ia României, de la 1 ian 2007, 
România este stat membru al Uniunii Europene, iar potrivit art.148, 
ca urmare a ader�rii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii 
Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter 
obligatoriu, au prioritate fata de dispozi�iile contrare din legile 
interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare (alin 2),  
Parlamentul, Pre�edintele României, Guvernul si autoritatea 
judec�toreasca garantând aducerea la îndeplinire a obliga�iilor 
rezultate din actul ader�rii si din prevederile alineatului 2 (alin.4). 
 De altfel, prin Legea nr. 157/2005 de ratificare a Tratatului de 
aderare a României �i Bulgariei la Uniunea European�, statul nostru 
�i-a asumat obliga�ia de a respecta dispozi�iile din tratatele originare 
ale Comunit��ii, dinainte de aderare. 

S-a re�inut de c�tre judec�torii din cadrul Sec�iei de Contencios 
Administrativ �i Fiscal, c� taxa special� a fost încasat� în baza 
legisla�iei fiscale interne în vigoare anterior datei de 1 iulie 2008 �i 
care a fost apreciat� ca fiind contrar� normelor comunitare. Într-o 
atare ipotez�, se aplic� principiul conform c�ruia când un stat 
membru a impus sau aprobat o tax� contrar� dreptului comunitar este 
obligat s� restituie taxa perceput� prin înc�lcarea acestuia. 
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Din aceast� perspectiv� reclaman�ii au dreptul la restituirea 
integral� a taxei speciale încasat� în temeiul unor dispozi�ii legale 
contrare normelor comunitare. 

În astfel de situa�ii Curtea de Justi�ie a decis c� statele membre 
trebuie s� asigure rambursarea taxelor colectate cu înc�lcarea 
prevederilor art. 90 din Tratat, cu respectarea principiilor ce 
guverneaz� autonomia procedural� �i îmbog��irea f�r� just� cauz�. 
Totodat�, a mai decis c� în astfel de cauze pot fi pl�tite �i daune 
pentru pierderile suferite ( A se vedea: CJCE, cazul nr. 68/79 Hans 
Just I/S contre Ministère danois des impôts et accises  precum �i 
cauza conexat� nr. C- 290/05 �i C-333/05 Ákos Nádasdi �i Ilona 
Németh  parag. 61-70). 

 
                              În cadrul sec�iei penale se consider� c� obiectivul de a oferi 

cet��enilor europeni un nivel ridicat de protec�ie într-un spa�iu de 
libertate, securitate si justi�ie se realizeaz� prin elaborarea unei 
ac�iuni comune a statelor membre în domeniul cooper�rii poli�iene�ti 
si judiciare în materie penal� , prin prevenirea �i combaterea 
criminalit��ii , organizate sau de alt tip .  

                              Acesta presupune , în termeni mai fermi decât cei din Tratatul 
de la Maastricht: o mai strânsa colaborare între for�ele de politie, 
autorit��ile vamale �i alte autorit��i competente din statele membre , 
atât direct , cât �i prin intermediul Oficiului European de Poli�ie ; o 
mai strâns� cooperare între autorit��ile judiciare �i alte autorit��i 
competente din statele membre �i – noutate – uniformizarea , atât cât 
este necesar , a reglement�rilor de drept penal ale statelor membre . 

                              Cooperarea judiciara în materie penal� presupune : 
facilitarea �i accelerarea cooper�rii autorit��ilor na�ionale în ceea ce 
prive�te procedura �i executarea hot�rârilor si procedura extr�d�rii 
între statele membre; asigurarea, în m�sura necesar� pentru 
îmbun�t��irea cooper�rii , a compatibilit��ii între reglement�rile care 
se aplica în statele membre, printre care si România; prevenirea 
conflictelor de competen�� între statele membre; ajungerea la un 
numitor comun privind elementele constitutive ale infrac�iunilor , 
precum �i pedepsele aplicabile în domeniul criminalit��ii organizate , 
al terorismului, al traficului de droguri. 

                                S-au pus la dispozi�ia statelor Uniunii un num�r de 
instrumente în scopul realiz�rii acestor obiective , între care cele mai 
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importante fiind  decizii-cadru în materie de cooperare judiciar� ,  în 
scopul armoniz�rii legisla�iei na�ionale, iar Curtea de Justi�ie a 
dobândit  competen�a de a hot�râ, cu titlu preliminar, cu privire la 
validitatea si interpretarea inclusiv a deciziilor-cadru , a m�surilor de 
aplicare a acestora, iar recunoa�terea competen�ei unei cur�i 
suprana�ionale într-un domeniu atât de sensibil reprezint� un pas 
important pentru integrarea european�.  
                În prezent, România a transpus în dreptul intern, prin Legea 
nr.302/2004 privind cooperarea judiciar� în materie penal�, 
modificat� �i completat� prin Legea nr.224/2006 �i Legea nr. 
222/2008, decizia cadru nr.584/JAI/13 iunie 2002 a Consiliului 
privind mandatul european de arestare �i procedurile de predare între 
statele membre ale Uniunii Europene – prima m�sur� concret� în 
domeniul cooper�rii judiciare în materie penal�, între statele membre 
ale Uniunii Europene în aplicarea principiului recunoa�terii 
reciproce; 
                În concret, aplicarea practic� a acestui instrument de 
cooperare a însemnat emiterea �i executarea mandatului european de 
arestare, autorit��ile judiciare române fiind foarte deschise la 
principiile pe care se bazeaz� mandatul european, respectiv de 
recunoa�tere �i încredere reciproc�. 
                În aplicarea acestui  instrument comunitar, Tribunalul 
Dâmbovi�a a emis  în cursul anului 2008 un num�r de 9 mandate 
europene de arestare �i 7 mandate de urm�rire interna�ional�,  toate  
îns� înainte  de modific�rile survenite prin Legea nr. 222/2008. 
                Din totalul  mandatelor emise   au fost  executate  numai 6. 
 

3.9. Îmbun�t��irea accesului liber la justi�ie 
 

 Consacrarea constitu�ional� a principiului liberului acces la 
justi�ie a reprezentat o garan�ie a respect�rii unuia dintre drepturile 
fundamentale ale cet��enilor. 
 În vederea asigur�rii accesului neîngr�dit al oric�rei persoane 
de a se adresa justi�iei, Tribunalul Dâmbovi�a a luat o serie de 
m�suri, menite a facilita exercitarea acestui drept. 
 Astfel, s-a încercat asigurarea unei corecte inform�ri a 
cet��enilor cu privire la procedurile pe care le presupune actul de 
justi�ie, prin distribuirea de ghiduri de îndrumare, cuprinzând datele 
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necesare formul�rii unor ac�iuni în justi�ie �i promov�rii c�ilor de 
atac; afi�area informa�iilor de interes public - atât la sediul instan�ei 
cât �i pe site-ul pus la dispozi�ie de Ministerul Justi�iei. 
 De asemenea, cu ocazia organiz�rii manifest�rii „Ziua U�ilor 
Decshise”, justi�iabilii au avut posibilitatea s� viziteze 
compartimentele instan�ei �i s� se informeze cu privire la posibilit��ile 
pe care le au de a-�i valorifica drepturile de care beneficiaz� potrivit 
dispozi�iilor legale în vigoare �i, totodat�, au aflat în ce const� 
specificul activit��ii magistra�ilor. 
 Prin Biroul de Informare �i Rela�ii Publice s-a încercat ca 
r�spunsurile la peti�iile formulate de c�tre justi�iabili s� fie elaborate 
astfel încât s� ofere posibilitatea acestora de a în�elege corect 
termenii de specialitate �i procedurile specifice activit��ii de judecat�. 
 Odat� cu mutarea sediului instan�ei în Palatul Justi�iei au fost 
îmbun�t��ite condi�iile în care cet��enii au avut acces la justi�ie. 
 Astfel, s�lile de �edin�e ofer� un plus de confort prin spa�iul de 
care dispun, iar prin dotarea cu instala�ii de sonorizare �i 
monitoarele situate în „Sala pa�ilor pierdu�i”, dar �i la u�ile s�lilor 
de �edin�� pe care sunt afi�ate listele pentru ziua respectiv�, s-a 
îmbun�t��it accesul justi�iabililor în s�li. 

Cele �apte s�li de �edin�� au redus timpul de a�teptare pentru 
strigarea cauzelor, completele de judecat� nemaifiind nevoite s� 
judece în dou� serii. 

Tot în vederea asigur�rii dreptului cet��enilor la justi�ie, 
Tribunalul Dâmbovi�a a luat m�suri pentru asigurarea func�ion�rii 
în bune condi�ii a aplica�iei ECRIS, care a simplificat accesul 
persoanelor interesate la eviden�ele instan�ei, f�r� a mai fi necesar� 
deplasarea lor la sediul acesteia. 

Prin instalarea a 3 chio�curi informatice destinate uzului 
public s-a înlesnit ob�inerea informa�iilor cu privire la dosarele 
instan�ei �i la stadiul  solu�ion�rii lor. 

De asemenea, persoanelor interesate le-a fost asigurat accesul 
la dosarele �i registrelor instan�ei, cu respectarea dispozi�iilor art. 92 
alin. 2 din Regulamentul de ordine interioar� al instan�elor 
judec�tore�ti. 

Abordarea european� a conceptului de acces liber la justi�ie, 
presupune �i aplicarea principiului gratuit��ii justi�iei, costurile mari 
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ale desf��ur�rii proceselor �i imposibilitatea asigur�rii unei ap�r�ri 
eficiente, fiind considerate îngr�diri ale acestui drept fundamental. 
 Trebuie precizat îns� c� principiul gratuit��ii justi�iei nu este 
înfrânt prin achitarea taxelor judiciare de timbru, cât� vreme exist� 
dispozi�ii legale (respectiv art. 74 �i urm. Cod procedur� civil�) în 
baza c�rora persoanele cu posibilit��i materiale reduse au dreptul de 
a cere asisten�� judiciar�, care include atât acordarea de scutiri, 
reduceri, e�alon�ri sau amân�ri pentru plata taxelor judiciare de 
timbru, a timbrului judiciar �i a cau�iunilor, cât �i ap�rarea �i 
asisten�a gratuit� printr-un avocat delegat de barou.  

Cu toate acestea, de�i dispozi�iile ar trebui cunoscute de c�tre 
cet��eni, în anul 2008 la Tribunalul Dâmbovi�a, s-au înregistrat doar 
trei cereri de reexaminare a taxei judiciare de timbru, dintre care au 
fost admise dou�. 

O garan�ie a asigur�rii respect�rii dreptului fundamental de 
acces la justi�ie l-a constituit elaborarea Legii nr. 211/2004 �i 
reglementarea unor m�suri de informare a victimelor infrac�iunilor cu 
privire la drepturile acestora de acordare de consiliere psihologic�, 
asisten�� juridic� gratuit� �i compensa�ie financiar� de c�tre stat. 

De�i în cursul anului 2007 un num�r de trei persoane s-au 
adresat Serviciului de Proba�iune din cadrul Tribunalului Dâmbovi�a 
în vederea acord�rii de consiliere, în cursul acestui an nu s-au 
înregistrat astfel de cereri. 

Este necesar� o popularizare mai ampl� a drepturilor de care 
beneficiaz� aceste persoane pentru a reu�i s� dep��easc� mai u�or 
traumele produse în urma infrac�iunilor c�rora le-au fost victime. 

În acest sens Biroul de Informare �i Rela�ii Publice î�i propune 
g�sirea unor mijloace de aducere la cuno�tin�a publicului, eventual 
prin afi�are  la sediul instan�ei �i pe site-ul instan�ei dispozi�iilor 
legale care reglementeaz� drepturile de care pot beneficia victimele 
infrac�iunilor.  
 

3.10.  Progrese înregistrate în domeniul justi�iei  pentru minori 
�i   a protec�ie drepturilor copilului  

 
        La sec�ia civil� în cursul anului 2008 au func�ionat 6 complete 
specializate pentru cauze cu minori care au solu�ionat un num�r de 
482 dosare având ca obiect Legile nr. 272/2004 �i 273/2004 din care 
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au fost solu�ionate un num�r de 438 dosare fiind un indice de 
operativitate de 90,87 %. 
 Judec�torii specializa�i în astfel de cauze �i-au desf��urat 
activitatea potrivit dispozi�iilor cuprinse în cele dou� acte normative 
în strâns� colaborare cu Direc�ia General� pentru Asisten�� Social� 
�i Protec�ia Copilului Dâmbovi�a. 
 În cursul anului 2008 a continuat s� func�ioneze Parteneriatul 
Institu�ional pentru Sprijinirea Implement�rii Legii nr. 272/2004 ce s-
a constituit la nivelul jude�ului la sfâr�itul anului 2005 la ini�iativa 
Tribunalului Dâmbovi�a în care au fost înscrise atribu�iile tuturor 
institu�iilor jude�ului în aceast� materie. 
 Pentru eficientizarea actului de justi�ie sec�ia civil� a avut 
întâlniri cu institu�iile implicate în acest domeniu. 
 De asemenea, judec�torii din cadrul sec�iei civile au participat 
la simpozioane organizate atât de INM la nivel na�ional cu 
problematic� pentru minori cât �i la nivel jude�ean ca �i la Conferin�a 
Na�ional� privind Protec�ia �i Promovarea Drepturilor Copilului ce a 
avut loc în cursul lunii iunie 2008 la Bucure�ti. 
 La nivelul sec�iei civile exist� o practic� unitar� privind 
interpretarea �i aplicarea dispozi�iilor Legilor nr. 272/2004 �i 
273/2004, ceea ce a condus la evitarea pronun��rii unor solu�ii 
contradictorii, la aceasta aducându-�i aportul �i Sec�ia de specialitate 
a Cur�ii de Apel Ploie�ti prin întâlnirile organizate în scopul 
uniformiz�rii practicii în materie. 
 A continuat, de asemenea, colaborarea cu reprezentan�ii 
Ministerului Public care particip� la solu�ionarea acestor cauze. 
 Este de men�ionat c� odat� cu mutarea în noul sediu, judec�torii 
specializa�i au avut posibilitatea ca ascultarea opiniei copilului, care 
este un principiu general de aplicare a celor dou� legi, s� se fac� în 
sal� special amenajat� �i adaptat� în acest scop, realizându-se astfel 
o comunicare eficient� cu minorii. 
 

Din analiza activit��ii sec�iei penale se constat� c� specializarea 
judec�torilor pentru solu�ionarea cauzelor cu inculpa�i �i p�r�i 
v�t�mate minori este necesar�  raportat la num�rul de cauze  
înregistrate în 2008  �i anume 20 de cauze la fond, 27 de cauze în apel 
�i 12 cauze  în recurs, dar �i num�rul mare de persoane  condamnate 
definitiv  �i anume 59 – minori. 
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Aceste cifre au  f�cut necesare organizarea unor întâlniri la 
nivelul  sec�iei oferind posibilitatea de a dezbate împreun� toate 
problemele de drept controversate ori de noutate, precum �i solu�iile 
jurispruden�iale. 

De asemenea, s-a creat premisa pentru o practic� judiciar� 
unitar� în aceast� materie. 

Nu în ultimul rând, a condus la eficientizarea activit��ii instan�ei 
în aceast� materie �i la sporirea responsabilit��ii �i 
profesionalismului judec�torilor. 

Este necesar� în continuare specializarea judec�torilor care 
intra in astfel de complete specializate cu minori, prin participarea 
acestora la forme centralizate de perfec�ionare. 

 
3.11. Stadiul aplic�rii dispozi�iilor Legii nr. 544/2001 �i ale 

Legii nr. 677/2001 
 

Asigurarea liberului acces la justi�ie impune realizarea unui 
cadru legislativ coerent, care s� ofere garan�ii procesuale pentru 
exercitarea drepturilor prev�zute de lege, de c�tre fiecare persoan�, 
precum �i informarea cet��enilor cu privire la drepturile de care 
ace�tia beneficiaz�, în raport cu reglement�rile în vigoare. 

 Transparen�a în comunicare �i facilitarea accesului la 
informa�ii sunt intermediate de Biroul de Informare �i Rela�ii Publice. 

Asigurarea de c�tre Tribunalul Dâmbovi�a a accesului la 
informa�iile de interes public s-a realizat din oficiu sau la cerere,  
informa�iile de interes public fiind furnizate atât la avizierul instan�ei, 
în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 �i a normelor 
metodologice de aplicare a acesteia, cât �i prin postarea lor pe site-ul 
pus la dispozi�ie de Ministerul Justi�iei, ce poate fi accesat la adresa 
portal.just.ro.   

În acela�i timp, s-au realizat ghiduri de orientare pentru 
facilitarea accesului la justi�ie al cet��enilor, potrivit practicii deja 
existent� în instan�� �i au fost distribuite ghidurile oferite de Consiliul 
Superior al Magistraturii, tuturor celor interesa�i. 

În conformitate cu dispozi�iile art.5 alin.4 din Legea nr. 
544/2001, a func�ionat �i în anul 2008, un punct de informare-
documentare, unde au fost puse la dispozi�ia justi�iabililor materiale 
informative, în vederea facilit�rii accesului la justi�ie. De asemenea, 
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celor interesa�i le-au fost puse la dispozi�ie formulare de cereri de 
informa�ii de interes public �i de reclama�ii administrative 

Trebuie precizat c� nu au fost înregistrate reclama�ii 
administrative �i de asemenea, nici plângeri în contencios 
administrativ întemeiate pe Legea nr. 544/2001 referitoare la instan�a 
noastr�. 

 Punctul de informare-documentare a fost vizitat de aproximativ 
35 de persoane, care au avut acces, cu aceast� ocazie, la toate 
informa�iile de interes public furnizate, din oficiu, de instan��. 

S-a întocmit �i s-a actualizat, ori de câte ori a fost nevoie, �i 
Buletinul informativ al Tribunalului Dâmbovi�a.  

Se apreciaz� c� prin m�surile luate, biroul a asigurat accesul 
cet��enilor la informa�iile de interes public, în conformitate cu 
prevederile art.4 din Legea nr.544/2001. 
        A fost realizat� atât activitatea de solu�ionare în termen a 
sesiz�rilor, potrivit dispozi�iilor art.7 alin.1 din legea men�ionat�, dar 
s-au asigurat �i leg�turile instan�ei cu publicul �i cu mijloacele de 
comunicare in mas�, în vederea garant�rii transparen�ei activit��ii 
judiciare. 

În anul de referin�� au fost formulate un num�r de 5 solicit�ri de 
interes public, toate fiind înaintate de c�tre persoane juridice. 

Toate cele 5 solicit�ri de interes public au fost solu�ionate în 
mod favorabil, informa�iile solicitate încadrându-se în sfera 
informa�iilor de interes public.   

Preciz�m c� solicit�rile au fost formulate atât pe suport de 
hârtie -4 dintre ele, cât �i pe suport electronic -1. 

Potrivit art.15 din lege, accesul mijloacelor de informare în 
mas� la informa�iile de interes public este garantat, iar activitatea de 
culegere �i de difuzare a informa�iilor de interes public, desf��urat� 
de mijloacele de informare în mas�, constituie o concretizare a 
dreptului cet��enilor de a avea acces la orice informa�ie de interes 
public. 

Costurile totale estimative ale Biroului de Informare �i Rela�ii 
Publice s-au ridicat, în anul 2008, la suma de 18.974 RON, 
reprezentând salarii, prime, contribu�ii, cheltuieli cu consumabilele �i 
amortismente, nefiind îns� încasate sume pentru serviciile de copiere 

Biroul a asigurat �i accesul presei la toate informa�iile de 
interes public, în scopul inform�rii obiective �i complete a cet��enilor 
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cu privire la actul de justi�ie, cu respectarea riguroas� a normelor 
privind protec�ia datelor cu caracter personal, cerut� de Legea 
nr.677/2001. 

Prin Legea nr. 677/2001 pentru protec�ia datelor cu caracter 
personal �i libera circula�ie a acestor date, a fost transpus acquis-ul 
reprezentat de Directiva 95/46/EC, care reglementeaz� cadrul juridic 
general al protec�iei datelor personale la nivelul Uniunii Europene. 

Tribunalul Dâmbovi�a, în calitate de operator care prelucreaz� 
date cu caracter personal, nu s-a confruntat, în cursul anului 2008, cu 
dificult��i majore de aplicare a Legii nr. 677/2001, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

De asemenea, în cursul anului 2008, nu s-a înregistrat nicio 
cerere care s� vizeze prelucrarea datelor cu caracter personal �i nici 
nu s-au efectuat transferuri de date în str�in�tate. 

Preocup�rile constante pentru implementarea Strategiei de 
reform� a sistemului judiciar, aprobat� prin HG 232/2005 au privit �i 
aplicarea în practic� a dispozi�iilor Legii nr. 677/2001. 

 La nivelul instan�ei s-au f�cut eforturi pentru însu�irea 
prevederilor legale în domeniu, fapt ce a f�cut ca toate opera�iunile 
specifice legate de protec�ia datelor cu caracter personal s� se 
efectueze în condi�iile legii. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal s-a realizat în cadrul 
activit��ilor de prevenire �i cercetare a infrac�iunilor, a celorlalte 
activit��i specifice instan�elor de judecat�, dar �i activit��ii de 
personal, ocazie cu care s-au prelucrat date referitoare, în special, la 
datele de stare civil�, cet��enie, legate de preg�tirea profesional�, 
situa�ia militar�, economic� �i financiar�, familial�, legate de adrese 
�i numere de telefon, caracteristici fizice �i antropometrice, imagine �i 
date bancare.  

În anul de referin�� nu au existat solicit�ri pentru exercitarea 
de c�tre persoanele vizate a drepturilor reglementate în capitolul IV, 
dup� cum nu au existat nici situa�ii care s� impun� ob�inerea 
acordului persoanelor vizate pentru furnizarea de date cu caracter 
personal �i nici pentru informarea lor, în conformitate cu dispozi�iile 
art. 12. 

De asemenea,  nu au fost înregistrate nici litigii având ca 
obiect ap�rarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001, 
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respectiv dreptul de acces la date, dreptul de interven�ie asupra 
acestora, dreptul de opozi�ie �i cel de informare al persoanelor vizate. 

Justi�iabilii sunt informa�i prin afi�area, atât la sediul 
instan�ei, la loc vizibil, cât �i pe pagina de Internet a tribunalului , a 
extraselor din Legea nr.677/2001 privind dreptul de acces la date, 
dreptul de opozi�ie, dreptul la informare, dar �i privind calitatea de 
operator de date cu caracter personal a instan�elor. 

Toate opera�iunile specifice s-au efectuat în condi�iile legii, 
neexistând   plângeri sau sesiz�ri cu privire la aceste activit��i, 
neimpunându-se ini�ierea unor proceduri de investigare exercitat� de 
c�tre Autoritatea Na�ional� de Supraveghere a Prelucr�rii Datelor cu 
Caracter Personal. 

Cât prive�te modul de aplicare al m�surilor tehnice �i 
organizatorice dispuse de Cerin�ele minime de securitate a 
prelucr�rilor de date cu caracter personal aprobate prin Ordinul 
nr.52/2002 emis de Avocatul Poporului, preciz�m c� acestea au fost 
însu�ite �i respectate de utilizatori, în special odat� cu implementarea 
aplica�iei ECRIS. 

În procesul aplic�rii Legii nr. 677/2001 s-au înregistrat 
dificult��i în privin�a în�elegerii corecte a termenilor cu care aceasta 
opereaz� �i a domeniului s�u de aplicare, impunându-se, de aceea, 
distribuirea unor materiale informativ – explicative, suplimentare 
celor existente pe website-ul autorit��ii de supraveghere, elaborarea 
unor ghiduri care s� prevad� atribu�ii specifice în vederea aplic�rii 
corecte a legii, precum �i organizarea unor întâlniri, în scopul 
preg�tirii personalului responsabil cu monitorizarea aplic�rii 
legisla�iei privind protec�ia datelor cu caracter personal. 

 
 
3.12. Aspecte privind calitatea managementului la nivelul 

instan�ei 
 
A�a cum s-a afirmat �i cu alte ocazii activitatea instan�elor 

judec�tore�ti nu se poate desf��ura în condi�ii corespunz�toare f�r� 
un management de echip�, participativ. 

Practic, este imposibil ca un manager de nivelul unui tribunal s� 
realizeze singur toate atribu�iile manageriale, f�r� a delega o parte 
din ele colegilor din echipa managerial� �i celorlal�i judec�tori. 
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Expirarea mandatelor pentru judec�torii din colegiul de 
conducere din luna octombrie 2008 �i alegerea noilor membri ai 
colegiului   de conducere au influen�at în mod negativ atmosfera de 
bun� colegialitate care existase pân� atunci. 

Aceast� stare a fost determinat� �i de crearea, în mod artificial, 
a unei st�ri de adversitate între sec�ii, încercându-se uneori s� se fac� 
aprecieri �i compara�ii între sec�ii f�r� a se avea la baz� analize 
aprofundate �i elocvente. 

Aceast� stare a fost influen�at� �i de lipsa �i fluctua�iile de 
personal din anul 2008. 

Chiar �i în aceste condi�ii, echipa managerial� a încercat s� 
asigure condi�iile organizatorice �i materiale corespunz�toare pentru 
desf��urarea activit��ii. 

Astfel, prin ordinul de serviciu s-a dispus, cu aprobarea 
Colegiului de conducere, cu privire la repartizarea judec�torilor pe 
sec�ii �i pe complete, repartizarea personalului auxiliar de 
specialitate �i a celuilalt personal pe sec�ii �i compartimente, 
stabilindu-li-se, prin fi�ele posturilor, atribu�iile de serviciu concrete 
pentru fiecare în parte. 

De asemenea, prin m�surile luate s-a asigurat formarea 
profesional� continu� a judec�torilor, atât în sistem centralizat, cât �i 
descentralizat, dând posibilitatea acestora s� participe la toate 
ac�iunile pe aceast� tem�. 

S-a continuat �i în anul 2008 luarea m�surilor pentru 
asigurarea unei practici judiciare unitare, organizându-se întâlniri 
periodice pentru discutarea problemelor controversate de practic� 
judiciar� �i de exprimarea unor puncte de vedere motivate. 

În cursul anului 2008 Colegiul de conducere a fost convocat în 
31 �edin�e, fiind date un num�r de 39 hot�râri,  acesta fiind chemat s� 
hot�rasc� cu privire la luarea unor m�suri pentru o mai bun� 
organizare �i func�ionare a instan�ei. 

În acela�i sens,  în anul 2008 au fost emise un num�r de 16 
decizii , de 3 categorii: vizând delegarea asisten�ilor judiciari pentru 
a participa în complete specializate la solu�ionarea unor cauze aflate 
pe rolul altor instan�e de pe raza Cur�ii de Apel Ploie�ti; privind 
stabilirea componen�ei unor comisii constituite pentru recep�ia 
cantitativ� �i calitativ� a diverselor echipamente IT; decizii privind 
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delegarea unor judec�tori pentru îndeplinirea unor sarcini prev�zute 
de lege �i regulamente. 

 

3.13. M�surile luate de instan�� privind degrevarea 
judec�torilor de sarcini auxiliare 
 

Degrevarea judec�torilor de sarcini auxiliare celor de judecat� 
a devenit o necesitate stringent�, fiind o m�sur� cuprins� în Planul de 
reform� a sistemului judiciar. 
 Pentru ca aceast� m�sur� s� fie realizabil� s-ar fi  impus, în 
primul rând, adoptarea unor reglement�ri prin care judec�torii s� fie 
absolvi�i de aceste sarcini auxiliare. 
 Avem în vedere, reglement�rile legale privind participarea 
judec�torilor în birourile lectorale constituite cu ocazia alegerilor 
parlamentare, preziden�iale �i locale, precum �i a referendumurilor, 
cele privind delegarea judec�torilor la Oficiile Registrului Comer�ului 
de pe lâng� tribunale. 
 De asemenea, avem în vedere �i reglement�rile regulamentare 
privind delegarea judec�torilor pentru îndeplinirea unor activit��i 
auxiliare celei de judecat�. 

În realitate, are loc o extindere a sarcinilor auxiliare �i 
nicidecum o degrevare a judec�torilor de aceste sarcini. 

Cât� vreme statul de personal pentru grefieri este incomplet, iar 
o parte din ace�tia nu au capacitatea profesional� necesar� 
îndeplinirii unor astfel de sarcini �i sunt date tribunalului noi 
competen�e, problema degrev�rii judec�torilor de ele, cel pu�in la 
nivelul instan�ei noastre,  a fost imposibil de realizat. 

  
3.14. M�suri luate la nivelul instan�ei privind cre�terea 

gradului de transparen�� a func�ion�rii acesteia 
 

Asigurarea transparen�ei func�ion�rii instan�elor reprezint� unul 
din principalele obiective stabilite în Strategia de Reform� a 
Sistemului Judiciar. 

În vederea asigur�rii acestui obiectiv, Tribunalul Dâmbovi�a a 
venit în întâmpinarea nevoilor cet��enilor de a avea acces la dosarele 
instan�ei �i la informa�iile de interes public, prin instalarea în zona de 
acces a publicului a unui num�r de trei chio�curi informatice. 

Infochio�cul permite c�utarea informa�iilor dup� num�rul 
dosarului, numele p�r�ilor sau data înregistr�rii dosarelor aflate pe 
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rolul instan�ei. Dup� identificarea dosarului se pot vizualiza 
informa�ii privind listele de �edin�e, evolu�ia dosarului, p�r�ile aflate 
în litigiu, documentele înregistrate în dosar, termenele de judecat� �i 
solu�iile pe scurt pronun�ate de instan��. 

Astfel, atât justi�iabilii, cât �i avoca�ii, au posibilitatea s� afle 
informa�ii despre dosare în timp util, fapt care mic�oreaz� practic 
num�rul celor care stau la ghi�eul arhivei.  

Totodat�, persoanelor interesate le este asigurat accesul la 
dosarele �i registrele instan�ei, cu respectarea dispozi�iilor art.92 
alin. 2 din Regulamentul de ordine interioar� al instan�elor 
judec�tore�ti. 

Prin Biroul de Informare �i Rela�ii Publice – garantul 
asigur�rii transparen�ei activit��ii judiciare în cadrul instan�ei, s-a 
asigurat leg�tura cu publicul �i mijloacele de comunicare în mas�. 

De asemenea, s-a asigurat activitatea de solu�ionare în termen 
a peti�iilor, dar �i de furnizare a informa�iilor de interes public. 

Astfel, au fost solu�ionate un num�r de 102 peti�ii, dar �i 5 cereri 
formulate în baza Legii nr. 544/2001, f�r� a se înregistra vreo 
reclama�ie administrativ�. 

Pentru asigurarea transparen�ei în activitatea desf��urat� s-a 
urm�rit actualizarea pe web-site  a informa�iilor de interes public, 
dar �i la avizierul Biroului de Informare �i Rela�ii Publice. 

Au fost aduse la cuno�tin�a cet��enilor, în modalit��ile 
men�ionate �i drepturile decurgând din Legea nr. 677/2001. 

Pentru o mai bun� în�elegere a activit��ii �i a mecanismelor prin 
care se înf�ptuie�te justi�ia, au fost distribuite tuturor celor interesa�i 
pliante, ghiduri distribuite de CSM, con�inând date referitoare la 
organizarea instan�ei, la activitatea compartimentelor �i la drepturile 
pe care le au de a se adresa justi�iei pentru ap�rarea intereselor lor. 

Biroul de Informare �i Rela�ii Publice a contribuit, de asemenea, 
�i la asigurarea cunoa�terii activit��ii instan�ei de c�tre cet��eni, prin 
realizarea unei bune rela�ii cu mass-media. 

Astfel, prin intermediul purt�torului de cuvânt, s-a realizat 
informarea transparent�, obiectiv� a cet��enilor cu privire la actul de 
justi�ie, cu prilejul conferin�ei de pres�, a comunicatelor difuzate �i a 
particip�rii sale la interviuri �i emisiuni de televiziune. 

Garan�ia asigur�rii transparen�ei în func�ionarea instan�ei a 
reprezentat-o �i invita�ia adresat� atât cet��enilor, cât �i presei de a 



 - 62 - 

vizita Palatul Justi�iei, când au fost informa�i cu privire la activitatea 
tribunalului. 

 

3.15. Concluzii privind progresele înregistrate, precum �i 
vulnerabilit��ile identificate �i m�surile de remediere a acestora 
 

Concluzii privind progresele înregistrate 
- cre�terea substan�ial� a num�rului de hot�râri atacate cu apel 

sau recurs la sec�iile civil� �i comercial� �i de contencios 
administrativ �i fiscal corelativ cu reducerea substan�ial� a 
procentului de casare sau desfiin�are a hot�rârilor atât la nivelul 
întregii instan�e cât �i la nivelul fiec�rei sec�ii în parte; 

- îmbun�t��irea, pe baza acestor indicatori statistici, a actului de 
justi�ie; 

- continuarea �i îmbun�t��irea formelor de formare profesional� 
continu� a judec�torilor atât în sistem centralizat cât �i în sistem 
descentralizat; 

- eficientizarea m�surilor de unificarea practicii judiciare, astfel 
încât s� se asigure predictibilitatea dreptului; 

- cunoa�terea �i aplicarea dreptului comunitar �i a practicii 
CEDO în solu�iile pronun�ate; 

- luarea m�surilor necesare asigur�rii cooper�rii judiciare 
interna�ionale în toate materiile; 

 

Vulnerabilit��i  identificate 
- existen�a unor posturi vacante de judec�tor în statele de 

personal, situa�ie care s-a accentuat �i poate deveni cronic�, 
- pe fondul acestei situa�ii, imposibilitatea func�ion�rii efective a 

completelor specializate, judec�torii ajungând s� intre în toate 
materiile specifice sec�iilor; 

- necorelarea datelor de participare a judec�torilor la ac�iunile 
de formare continu� cu cele de participare la �edin�ele de judecat� 
planificate. 

Din p�cate, exist� pu�ine mijloace la îndemâna conducerii 
instan�ei pentru înl�turarea acestor vulnerabilit��i care au existat �i 
au fost identificate �i în anii trecu�i îns� propunerile f�cute pentru 
înl�turarea lor nu au fost urmate de m�suri legislative, 
organizatorice, etc. corespunz�toare. 
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                                              CAPITOLUL 4  
 

                                GESTIONAREA RESURSELOR  
 

4.1 Resursele umane aflate la dispozi�ia instan�ei în anul 2008 
 4.1.1 Situa�ia judec�torilor  

 
  La începutul anului 2008, Tribunalul Dâmbovi�a avea un 
num�r de 37 de posturi de judec�tor finan�ate, din care 5 posturi sunt 
func�ii de conducere (pre�edinte, vicepre�edinte �i 3 pre�edin�i de 
sec�ii). 
  Din cele 37 posturi de judec�tor finan�ate erau ocupate 34 
dar î�i desf��urau efectiv activitatea  la tribunal 32 de judec�tori (un 
judec�tor- Tudor Liviu era delegat  la Judec�toria Pucioasa în func�ia 
de pre�edinte �i un alt judec�tor- Gheciu Florea se afla în concediu 
medical de o perioad� îndelungat�).  
  De la 15 martie 2008 Tribunalul Dâmbovi�a func�ionat, 
pân� la 1 decembrie 2008, cu 31 de judec�tori, ca urmare a 
promov�rii  de la aceast� dat� a doamnei judec�tor Popoiag Carmen 
Elena - pre�edintele sec�iei civile - la Înalta Curte de Casa�ie �i 
Justi�ie.  
  Pe parcursul anului 2008 au fost elibera�i din func�ie, ca 
urmare a pension�rii Tudor Liviu �i Gheciu Florea, primul la 3 martie 
2008 �i cel de-al doilea la 17 aprilie 2008.  
  La 1 decembrie 2008 au fost promova�i la Tribunalul 
Dâmbovi�a, în urma sus�inerii concursului organizat de INM, înc� 4 
judec�tori, astfel c� la sfâr�itul anului existau 35 de posturi de 
judec�tor ocupate �i 2 posturi vacante. 
  Ca urmare a promov�rii doamnei judec�tor Popoiag 
Carmen  Elena – pre�edinta sec�iei civile – la Înalta Curte de Casa�ie 
�i Justi�ie s-a vacantat acest post de conducere  �i a fost  numit un nou 
pre�edinte de sec�ie la 15 mai 2008.  
  Spre sfâr�itul anului au fost f�cute, cu aprobarea 
colegiului de conducere,  modific�ri cu privire la repartizarea 
judec�torilor pe sec�ii ca urmare a promov�rilor de la 1 decembrie 
2008, a unor cereri de schimbare a sec�iei �i pe baza analizelor 
privind volumul de activitate de la fiecare sec�ie. 
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  La sfâr�itul anului 2008 cei 35 de judec�tori de la tribunal 
erau repartiza�i astfel: 
  - La sec�ia civil�                       -   17 judec�tori  
  - La sec�ia penal�                     -    9 judec�tori  
  - La sec�ia comercial�  
�i de contencios administrativ �i fiscal       -    9  judec�tori 
   

                 În momentul de fa��, ca urmare a unor pension�ri  de la 
începutul anului, situa�ia posturilor de judec�tor a devenit critic� la 
sec�iile penal� �i comercial� �i de contencios administrativ �i fiscal.  
  Astfel, de la 1 ianuarie 2009 s-au mai pensionat doi 
judec�tori de la sec�ia penal� �i din luna februarie înc� doi judec�tori 
de la sec�ia comercial� de contencios administrativ �i fiscal, în 
perspectiv� imediat� existând �i alte solicit�ri de acest fel. 
  În acest fel, se estimeaz� ca sec�ia penal� s� r�mân� cu 5 
judec�tori �i sec�ia comercial� �i de contencios administrativ �i fiscal 
cu 7 judec�tori, sec�ia civil� nefiind afectat�, situa�ie în care  se va 
impune reanalizarea modului  de repartizare a judec�torilor pe sec�ii.  
  O situa�ie la fel de delicat� o reprezint� �i cea a 
asisten�ilor judiciari. La tribunal sunt repartiza�i 2 asisten�i judiciari, 
unul din partea sindicatelor �i unul din partea patronatelor. 
  A�a cum s-a ar�tat �i în materialul de la bilan�ul anterior, 
num�rul acestora este insuficient, dac� aveam în vedere faptul c� sunt 
nevoi�i s� intre de 3 ori pe s�pt�mân�  în �edin�ele  de judecat� �i au 
câte 50-70 dosare pe �edin��. În plus de aceasta, deseori sunt  
delega�i la celelalte tribunale de pe raza cur�ii de apel, atunci când 
apar incidente procedurale.  
  De�i s-au f�cut mai multe demersuri pentru suplimentarea 
schemei de personal cu înc� dou� posturi de acest fel, acestea nu  au 
fost luate în considerare.  
 

              4.1.2 Situa�ia grefierilor �i a celorlalte categorii de 
personal     
 

  La începutul anului 2008 Tribunalul Dâmbovi�a avea 39 
posturi de grefier finan�ate,  din care erau ocupate  36 �i 3 vacante.  
  În cursul anului 2008 s-a reu�it cre�terea schemei la 
aceast� categorie de personal cu înc� dou� posturi, astfel c� 
tribunalul  dispune în prezent de 41 posturi.  



 - 65 - 

  �i la aceast� categorie de personal au avut loc fluctua�ii 
care au influen�at în mod negativ activitatea instan�ei noastre. 
  Astfel, la începutul lunii aprilie au fost vacantate dou� 
posturi, ca urmare a eliber�rii din func�ie prin demisie �i pensionare, 
iar la 1 septembrie 2008 un grefier a fost transferat, la schimb cu un 
alt grefier, la Tribunalul Prahova.  
  S-a reu�it �i ocuparea unor posturi vacante, în urma 
promov�rii concursului organizat de Curtea de Apel, respectiv dou� 
posturi de la 1 august 2008. 
  De asemenea, de la 1 aprilie 2008 a fost transferat de la 
Tribunalul Bucure�ti înc� un grefier �i s-a ocupat �i postul temporar 
vacant (al unei grefiere aflat� în concediu pentru cre�terea copilului 
în vârst� de pân� la doi ani). 
  La sfâr�itul anului 2008 erau vacante 4 posturi de grefier, 
un post de aprod �i un post de func�ionar public( inginer). 
   

     4.2. Resursele materiale aflate la dispozi�ia instan�ei în anul 
2008 
 

  În anul 2008 au fost asigurate, în principal, resursele 
materiale necesare desf��ur�rii în condi�ii corespunz�toare a 
activit��ii de judecat�.  
  Ca urmare a mut�rii, în luna octombrie 2008, în noul sediu 
s-a înregistrat o nevoie mai mare de imprimante pentru personalul 
auxiliar 

În anul 2008 au fost primite 3 infochio�curi IT, care au fost 
instalate �i func�ioneaz�, precum �i 3 echipamente pentru scanarea 
documentelor din arhiv� în vederea înregistr�rii �i arhiv�rii lor �i pe 
suport electronic. 
  Nu au fost îns� asigurate creditele necesare pentru dotarea 
birourilor cu scaune, fiind folosite cele vechi �i pentru mochetarea 
birourilor.  
  O alt� problem� generat� tot de mutarea în noul sediu o 
reprezint� lipsa personalului necesar pentru asigurarea cur��eniei în 
birouri �i în celelalte spa�ii. 
  De aceea, consider�m c� se impune externalizarea acestei 
activit��i, în acest fel asigurându-se, pe de o parte cur��enia necesar� 
�i, pe de alt� parte, folosirea mai eficient� a aprozilor.  
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  În anul 2008 au fost asigurate fondurile b�ne�ti necesare 
pentru plata salariilor, plata diferen�elor salariale stabilite prin 
hot�râri judec�tore�ti, precum �i pentru plata primelor de vacan�� �i 
a indemniza�iilor de concediu de odihn�. 
  În schimb, fondurile b�ne�ti destinate pentru plata 
transmiterii coresponden�ei, a facturilor pentru utilit��i, a onorariilor 
avoca�ilor desemna�i din oficiu, a traducerilor solicitate de instan�e �i 
procurarea unor materiale necesare func�ion�rii corespunz�toare a 
instan�elor judec�tore�ti au fost asigurate cu întârziere, astfel c� am 
înregistrat întârziere de la 30 pân� la 90 de zile la decontarea 
acestora.  
 Execu�ia bugetar� pentru 2008 a fost în propor�ie de 99,9%. 
   

        4.3.Concluzii privind progresele înregistrate, 
vulnerabilit��i identificate �i posibile m�suri de remediere a acestora  
 
  Atât în cazul resurselor umane cât �i al celor materiale 
este greu de vorbit de progrese, ci mai degrab� de constante. 
  Astfel, dac� în cadrul resurselor umane, respectiv pentru 
judec�tori �i grefieri, statele de personal aprobate �i finan�ate s-au 
situat la un nivel corespunz�tor, posturile efectiv ocupate au fost 
insuficiente.  
  A�a cum am prezentat �i în anii anteriori, reglement�rile 
existente pentru organizarea concursului de promovare în func�ii de 
execu�ie, în principal pentru judec�tori dar �i pentru personalul 
auxiliar �i volumul mare de activitate de la tribunale în compara�ie cu 
cel de judec�torii reprezint� principalele obstacole la  ocuparea 
posturilor vacante.  
  De asemenea, procedura greoaie pentru organizarea 
concursurilor de c�tre cur�ile de apel pentru ocuparea unor posturi 
vacante  de grefier, a f�cut imposibil� ocuparea acestora. 
  În prezent, situa�ia este deosebit de critic�, în contextul în 
care ocuparea posturilor vacante a fost suspendat� pân� la sfâr�itul 
anului 2009. 
  F�r� interven�ia ferm� a Consiliului Superior al 
Magistraturii �i a Ministerului Justi�iei pentru deblocarea acestora, 
nu se va putea asigura minimul necesar pentru o activitate de 
judecat� corespunz�toare.  
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  Nici în materia resurselor materiale avute la dispozi�ie în 
anul 2008 nu s-au realizat progrese, cât� vreme ordonatorul principal 
de credite - Ministerul Justi�iei nu a asigurat fondurile b�ne�ti 
necesare pentru plata datoriilor c�tre antreprenorul general care a 
construit noul sediu �i pentru amenajarea subsolului în vederea 
mut�rii arhivei vechi. 
  Este greu de crezut c� în condi�iile actuale, ale crizei 
economice despre care se vorbe�te în toate mediile, s-ar putea 
întrevedea progrese pe aceste probleme esen�iale pentru o activitate  
de judecat� corespunz�toare.  
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CAPITOLUL 5 
RAPORTURILE DINTRE INSTAN�� �I CELELALTE 

INSTITU�II �I ORGANISME, PRECUM �I CU SOCIETATEA 
CIVIL� 

 
5.1. Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii 
 

 Raporturile dintre instan�ele judec�tore�ti �i Consiliul Superior 
al Magistraturii sunt reglementate de cele trei legi din domeniul 
Justi�iei, respectiv Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al 
Magistraturii, Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciar� �i 
Legea nr.303/2004 privind statutul judec�torilor �i procurorilor, 
precum �i de regulamentele adoptate în baza acestora. 
 Raporturile dintre Tribunalul Dâmbovi�a �i Consiliul Superior 
al Magistraturii din anul 2008 s-au desf��urat în acest cadru 
normativ. 
 În general, aceste raporturi s-au derulat prin intermediul Cur�ii 
de Apel Ploie�ti �i ele au fost atât dinspre Consiliul Superior al 
Magistraturii c�tre instan��, dar �i dinspre tribunal c�tre Consiliul 
Superior al Magistraturii. 
 Astfel, prin intermediul Cur�ii de Apel Ploie�ti au fost f�cute 
numeroase solicit�ri de c�tre Consiliul Superior al Magistraturii cu 
privire la comunicarea de date, situa�ii, informa�ii privind Tribunalul 
Dâmbovi�a �i judec�toriile din circumscrip�ia sa. 
 Num�rul acestor solicit�ri  s-a men�inut la nivelul anului 2007, 
unele solicit�ri având la baz� �i calitatea de stat membru al Uniunii 
Europene, acestea conducând uneori la îngreunarea activit��ii 
manageriale �i aglomerarea judec�torilor implica�i în rezolvarea lor.  
 În acela�i sens, se înscriu �i solicit�rile f�cute de Serviciul de 
Inspec�ie Judiciar� pentru judec�tori din cadrul Consiliului Superior 
al Magistraturii pentru verificarea sesiz�rilor f�cute de justi�iabili cu 
privire la conduita judec�torilor �i modul de solu�ionare a unor 
dosare. 
 În cursul anului 2008 au existat un num�r de 9 astfel de 
solicit�ri, acestea fiind solu�ionate de pre�edin�ii de sec�ii,  
pre�edintele sau vicepre�edintele instan�ei, inform�rile fiind f�cute în 
termen �i cu prezentarea în mod obiectiv �i realist a situa�iilor 
constatate. 
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 În cadrul raporturilor derulate de la instan�� c�tre Consiliul 
Superior al Magistraturii le men�ion�m pe cele cu privire la delegarea 
�i prelungirea deleg�rii în func�ii de conducere, cele pentru 
constituirea completelor specializate, de modificare a �tatelor de 
personal, etc. 
  

5.2.Raporturile dintre instan�� �i parchetul corespunz�tor 
 
 Raporturile cu parchetul �i cu organele de poli�ie s-au derulat în 
cursul anului 2008 pe baze principiale, de respect reciproc, astfel 
încât s-a asigurat o colaborare eficient� din partea tuturor p�r�ilor, în 
vederea aplic�rii corecte a legii. 
 În cursul anului 2008, Parchetul de pe lâng� Tribunalul 
Dâmbovi�a a formulat 34 cereri de arestare preventiv� a unor 
inculpa�i, 18 cereri pentru autorizarea unor perchezi�ii domiciliare, 
50 de cereri pentru autorizarea intercept�rii �i înregistr�rii unor 
convorbiri �i a sesizat instan�a noastr� cu 50 de rechizitorii de 
trimitere în judecat� a unor inculpa�i. 
 Atunci când au ap�rut disfunc�ionalit��i în colaborarea dintre 
institu�iile noastre, ele au fost rezolvate la nivelul conducerilor, 
întotdeauna existând disponibilitatea necesar� pentru g�sirea celor 
mai eficiente modalit��i de solu�ionare. 
 

5.3. Raporturile cu Baroul de avoca�i, colegiile consilierilor 
juridici, precum �i cu exper�ii judiciari 
 
 Cadrul legal care reglementeaz� raporturile instan�ei cu Baroul 
de avoca�i este asigurat de normele procedurale, Regulamentul de 
ordine interioar� �i Legea de organizare a profesiei de avocat. 
 Se poate aprecia c� în anul 2008 a existat o rela�ie de 
colaborare între cele dou� institu�ii – conducerea tribunalului la 
întâlnirile periodice avute cu conducerea Baroului, a încercat s� 
rezolve problemele ap�rute la unele instan�e, respectiv: aprecieri 
subiective, abateri de la norme procedurale sau Regulament – 
atitudine  arogant� sau ireveren�ioas� etc. 
 Au r�mas nesolu�ionate problemele legate de asigurarea uni 
spa�iu pentru avoca�i la Judec�toria Pucioasa – �i par�ial, 
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Judec�toria G�e�ti – precum �i m�suri pentru achitarea la termen a 
onorariilor pentru asisten�� judiciar� din oficiu, ce vor fi avute în 
vedere în anul 2009. 
 
         Referitor la raporturile cu exper�ii men�ion�m c� la biroul local 
de expertize au fost înscri�i un num�r de 166 exper�i tehnici �i 
contabili, acoperind 19 specialit��i, iar num�rul total de expertize au 
fost de 2182. 
 Probleme deosebite de colaborare cu exper�ii judiciari au 
ap�rut îndeosebi la specialitatea „Topografie, cadastru �i geodezie”, 
datorit� num�rului mare de solicit�ri raportat la num�rul exper�ilor, 
cât �i a lipsei de diligen�� a unora dintre ace�tia. 

Astfel, la aceast� specialitate, figurau înscri�i la începutul 
anului 2008 un num�r de 9 exper�i, fiind efectuate �i depuse 500 
rapoarte de expertiz� – în condi�iile în care un expert din cei 
men�iona�i a refuzat ulterior colaborarea cu instan�ele. 

Aceast� situa�ie s-a reflectat în solu�ionarea cauzelor aflate pe 
rolul instan�elor – întârzierile nejustificate în depunerea rapoartele de 
expertiz�, uneori calitatea necorespunz�toare a acestora au efectuat 
procentul de operativitate  �i nemul�umiri în rândul justi�iabililor. 

O parte din problemele ap�rute în raporturile cu exper�ii au fost 
analizate în întâlnirile periodice organizate, c�utându-se solu�ii 
pentru remedierea acestora. 

 
5.4. Raporturile cu mass-media  

 
Unul dintre principalele obiective ale Biroului de Informare �i 

Rela�ii Publice în cursul anului 2008 a fost asigurarea unor bune 
rela�ii cu  mass-media. 

S-a urm�rit astfel realizarea unuia dintre principalele obiective 
ale procesului de reform� din sistemul judiciar �i anume, 
aprofundarea caracterului de „serviciu public” al sistemului, prin 
stabilirea unui nou tip de rela�ie între justi�ie �i justi�iabil. 

S-a apreciat c� aceasta nu se poate realiza decât pe baza 
accesului la informa�ii al celor interesa�i �i asigurarea transparen�ei 
în comunicare. 

Principalele m�suri luate au fost de a reac�iona pozitiv la 
solicit�rile presei, prin furnizarea în timp util a informa�iilor 
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solicitate, participarea purt�torului de cuvânt la interviuri sau 
emisiuni televizate de câte ori a fost solicitat, întocmirea 
comunicatelor de pres� când aceasta s-a impus. 

Aceast� activitate s-a reflectat în modul obiectiv în care 
activitatea instan�ei a fost prezentat� de c�tre media, existând, îns�, �i 
situa�ii izolate, de prezentare, fie în mod subiectiv, fie în mod 
insuficient documentat, a unor aspecte legate de unii judec�tori. 

Unul din obiectivele Biroului de Informare �i Rela�ii Publice 
pentru anul 2009 este consolidare rela�iei cu mass-media prin 
organizarea unor întâlniri periodice în încercarea de a-i familiariza 
cu termenii juridici, �i, totodat�, de a g�si o modalitate de a contribui 
la cre�terea încrederii cet��enilor în justi�ie. 

 
5.5. Raporturile cu justi�iabilii 

 
În vederea asigur�rii unei bune desf��ur�ri a activit��ii de 

judecat� s-a urm�rit �i asigurarea unei rela�ii corespunz�toare cu 
justi�iabilii, prin asigurarea garan�iilor respect�rii drepturilor lor 
procesuale  �i materiale. 

Astfel, prin Biroul de Informare �i Rela�ii Publice s-a asigurat 
dreptul justi�iabililor la informare, atât prin r�spunsurile la peti�iile 
�i solicit�rile de interes public formulate, cât �i prin afi�area 
informa�iilor utile la avizier �i pe web-site-ul instan�ei. 

De  asemenea, de�i potrivit legii au fost desfiin�ate audien�ele 
acordate de conducere, conduc�torul Biroului de Informare �i 
Rela�ii Publice a asigurat accesul justi�iabililor la ob�inerea datelor 
necesare solu�ion�rii – rapid �i eficient a nemul�umirilor exprimate. 

De asemenea, celor interesa�i le-au fost înmânate ghiduri de 
orientare necesare asigur�rii unei minime instruiri juridice acestora. 

Totodat�, conducerea instan�ei a luat m�suri pentru instalarea 
în zona de acces a publicului a trei chio�curi informatice, care au 
contribuit la ob�inerea într-un timp scurt a datelor necesare privind 
dosarele aflate pe rolul instan�ei. 

Aplica�ia ECRIS a facilitat �i simplificat accesul celor 
interesa�i la eviden�ele instan�ei, f�r� a fi necesar� deplasarea la 
sediul instan�ei. 

Celebrarea „Zilei Europene a Justi�iei Civile” �i organizarea 
„Zilei U�ilor Deschise” a permis , de asemenea, îmbun�t��irea 
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rela�iilor cu justi�iabilii, c�rora li s-a dat posibilitatea de a cunoa�te 
mai îndeaproape specificul activit��ii magistra�ilor. 

Este necesar a se încerca îmbun�t��irea, în continuare a 
interac�iunii dintre justi�iabili �i cei chema�i s� înf�ptuiasc� actul de 
justi�ie, pentru c� numai în urma con�tientiz�rii cet��enilor asupra 
rolului lor în acest act se va ajunge la cre�terea încrederii în justi�ie. 

Pentru aceasta este nevoie de o campanie de popularizare, la 
nivel na�ional, a drepturilor cet��enilor pe care le pot ob�ine �i ap�ra 
adresându-se justi�iei.  

În acest sens, �i Biroul de Informare �i Rela�ii Publice î�i 
propune ca pentru facilitarea accesului cet��enilor la justi�ie  s� 
organizeze întâlniri cu elevi �i studen�i, c�rora s� le fac� cunoscute 
drepturile �i obliga�iile juridice pe care le au, ace�tia reg�sindu-se în 
timp fie în rândul justi�iabililor, fie a celor chema�i s� înf�ptuiasc� 
actul de justi�ie. 
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CAPITOLUL 6 
CONCLUZII 

 
În anul 2008, Tribunalul Dâmbovi�a  s-a confruntat, ca �i în 

anul anterior, cu probleme privind resursele umane. 
Astfel, a�a cum s-a ar�tat , activitatea de judecat� s-a desf��urat  

cu un num�r mai mic de judec�tori �i grefieri decât în anul 2007 (31 
de judec�tori �i 36 de grefieri). 

De asemenea, num�rul de dosare a vute de solu�ionat a fost mai 
mare decât în anul anterior. 

La toate acestea s-a ad�ugat faptul c� în luna octombrie 2008 a 
avut loc mutarea în noul sediu,  opera�iune ce s-a efectuat  f�r� a se 
afecta �edin�ele de judecat�. 

Chiar �i în acest context, activitatea de judecat� din anul 2008 a 
înregistrat progrese fa�� de anul anterior. 
 Aceste progrese au vizat atât operativitatea cât �i calitatea. 

Astfel, operativitatea s-a îmbun�t��it substan�ial fiind cu circa 4 
procente mai mare decât anul anterior, în timp ce procentul de casare 
/desfiin�are a hot�rârilor s-a îmbun�t��it �i el la toate sec�iile, 
crescând considerabil num�rul hot�rârilor men�inute în c�ile de atac. 
 Toate acestea nu s-au putut realiza decât prin depunerea unor 
eforturi deosebite din partea judec�torilor �i a personalului auxiliar 
de specialitate. 
 Aceste rezultate contrazic într-un fel informa�iile prezentate în 
ultimul timp de mass media, cu privire la imaginea justi�iei �i la 
procentul de încredere al popula�iei în justi�ie. 
 Din p�cate,  instabilitatea legislativ�, urmat� �i de m�suri ce pot 
viza statutul judec�torilor (salarizare, pensionare, etc) prognozeaz� o 
situa�ie dificil� pentru instan�a noastr�, sub aspectul num�rului de 
judec�tori  care vor lucra efectiv, având în vedere pensionarea la 
începutul anului 2009 a 5 judec�tori �i care s-ar putea s� fie urmat� 
�i de alte pension�ri. 
 Aceast� situa�ie nu va putea fi dep��it� într-un termen scurt, 
având în vedere c� examenul de promovare în func�ii de execu�ie este 
planificat pentru luna mai 2009 �i este sub semnul incertitudinii, ca 
urmare a ordonan�ei de blocare a posturilor vacante. 

Printre obiectivele care urmeaz� s� fie avute în vedere pentru 
anul 2009, men�ion�m pe cel privind participarea  judec�torilor, în 
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continuare,  la activit��ile de formare profesional� continu�, astfel 
încât s� se asigure o bun�  cunoa�tere �i aplicare în practic� a 
normelor �i a jurispruden�ei comunitare. 
 De asemenea, un alt obiectiv care va fi avut în vedere, în 
continuare, îl va reprezenta asigurarea unei practici judiciare 
unitare. 
 Este incontestabil c� m�surile luate în ultimii doi ani, pe aceast� 
tem�, au condus la o mai mare responsabilizare a judec�torilor în 
solu�ionarea problemelor de drept controversate �i în consolidarea 
unor puncte de vedere unitare, în a�a fel încât s� poat� fi realizat acel 
ideal al justi�iei – previzibilitatea dreptului. 
 Ob�inerea unor rezultate pozitive �i în viitor va depinde �i de 
felul în care se va asigura managementul instan�ei, mai ales c� în 
anul 2009, urmeaz� s� fie numit un nou pre�edinte. 
 Rezultatele bune ob�inute în anul 2008, în condi�ii de efort 
deosebit, colectivele bune de judec�tori �i de personal auxiliar de 
specialitate, cu o bun� preg�tire profesional�, constituie garan�ii 
pentru o activitate viitoare care s� se situeze cel pu�in la nivelul 
anului 2008. 
 
 
 
            PRE�EDINTE, 
            FLOREA UNGUREANU 
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