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CAPITOLUL 1 
PREZENTAREA GENERALĂ A INSTANŢEI 

 
 

Tribunalul Dâmboviţa face parte din categoria instanţelor 
judecătoreşti de acest fel cu un volum şi o complexitate a cauzelor situate 
la un nivel mediu. 

Întreaga activitate a Tribunalului Dâmboviţa a fost marcată de 
măsurile luate pentru continuarea procesului de reformă a sistemului 
judiciar, astfel cum acestea au fost aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 
232/2005 privind aprobarea Strategiei de Reformă a Sistemului Judiciar şi 
a Planului de Acţiune pentru implementarea Strategiei de Reformă a 
Sistemului Judiciar pe perioada 2005 – 2007, dar şi a măsurilor impuse 
pentru a se asigura aderarea la Uniunea Europeană la data prestabilită – 
1 ianuarie 2007. 

Aceste măsuri au vizat, în principal, următoarele direcţii : 
- informatizarea activităţii desfăşurată de instanţele judecătoreşti, 

ceea ce a presupus dotarea cu calculatoare pentru întreg personalul şi 
pregătirea pentru implementarea programului ECRIS de la 1 ianuarie   
2007 ; 

- formarea profesională continuă în sistem centralizat şi 
descentralizat, precum şi prin studiu individual, în special pentru 
cunoaşterea dreptului comunitar ; 

- asigurarea unei practici judiciare unitare la nivelul fiecărei 
instanţe şi, într-un cadru mai general, la nivelul instanţelor din raza de 
competenţă a Curţii de Apel Ploieşti. 

În cursul anului 2006 activitatea s-a desfăşurat în sediul în care 
funcţionăm şi în prezent, un sediu nefuncţional, lipsit de confortul şi 
spaţiul necesar îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor deosebite pe care 
le-a avut Tribunalul Dâmboviţa. 

Tribunalul Dâmboviţa a avut la dispoziţie, pentru activitatea de 
judecată, 3 săli de şedinţă, câte una pentru fiecare secţie, şedinţele de 
judecată desfăşurându-se în mai mulţi timpi, ajungându-se, de multe ori, 
ca acestea să se prelungească şi după terminarea programului de lucru. 

Pentru soluţionarea cauzelor privind insolvenţa, judecătorii sindici 
au avut la dispoziţie, ca sală de judecată, un birou de cca. 10 m.p., total 
necorespunzător pentru o astfel de activitate. 

O singură sală de judecată, respectiv cea destinată secţiei penale, 
dispune de mijloacele tehnice necesare înregistrării şedinţelor de 
judecată. 
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Pentru anul 2006 Tribunalul Dâmboviţa a avut aprobate şi finanţate 
37 posturi de judecător, 2 de asistent judiciar, 36 de grefier, 6 de grefier – 
arhivar, 2 posturi de agent procedural şi 3 posturi de aprod, precum şi 6 
posturi de informatician. 

Diferenţa de posturi până la 119, câte au fost în statul de funcţii 
pentru anul 2006, a reprezentat-o funcţionarii publici, personalul 
contractual şi consilierii de probaţiune . 

La sfârşitul anului 2006 erau vacante 2 posturi de judecător, 2 de 
grefier şi unul de grefier  – arhivar. 

Activitatea de judecată s-a desfăşurat, ca şi în anii precendenţi, în 
cadrul celor 3 secţii, şi anume : 

1.- Secţia penală 
2.- Secţia civilă 
3.- Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal 
În cadrul fiecărei secţii au fost constituite şi au funcţionat, în 

condiţiile prevăzute de lege şi regulament, complete specializate pe 
diferite materii. 

Activitatea Tribunalului Dâmboviţa din anul 2006 a fost, în 
principal, de primă instanţă, în cauze de o complexitate sau de o 
importanţă deosebite, dar şi de instanţa de control judiciar, ca instanţă de 
apel şi de recurs. 

Pe întreg parcursul anului 2006 au fost ocupate în totalitate funcţiile 
de conducere, cu precizarea că în prima parte a anului funcţiile de 
preşedinte al tribunalului şi de preşedinte al secţiei penale au fost ocupate 
prin delegare. 

De la 1 mai 2006, funcţia de preşedinte a fost ocupată în urma 
concursului organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, iar de la 26 
mai 2006 a fost numit şi preşedintele secţiei penală. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



CAPITOLUL 2 
ANALIZA ACTIVITĂŢII INSTANŢEI. ASPECTE 

CANTITATIVE 
 
2.1. Volumul de activitate 
 
Volumul activităţii Tribunalului Dâmboviţa nu poate fi analizat fără 

o prezentare a volumului de la toate instanţele judecătoreşti de pe raza 
Judeţului Dâmboviţa. 

Astfel, la Tribunalul Dâmboviţa şi la cele 5 judecătorii din judeţ au 
fost înregistrate în anul 2006 un număr de 33.916 dosare, cu 4.135 dosare 
mai mult decât în anul 2005, creşterea în procente fiind de 13,88 %. 
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Adăugând la numărul de dosare înregistrate pe cele care se aflau pe 
rol la începutul anului 2006, respectiv 5.029, rezultă că instanţele 
judecătoreşti de pe raza judeţului Dâmboviţa au avut de soluţionat în anul 
2006 un număr de 38.945 dosare, mai mult cu 5.633 decât în anul 2005. 
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Tribunalul Dâmboviţa a înregistrat în anul 2006, la cele trei secţii, 
un număr de 9.683 de dosare. 

Ca şi în anul 2005, şi în anul pe care îl analizăm, se constată o 
creştere a numărului de dosare – înregistrate şi la tribunal aşa cum s-a 
înregistrat şi la judecătorii. 

Astfel, dacă în anul 2005 au fost înregistrate 8.299 de dosare, în anul 
2006 au fost înregistrate 9.683 de dosare, cu 1.384 mai mult decât în anul 
precendent. 

În procente, creşterea numărului de dosare înregistrate în anul 2006 
faţă de anul 2005 a fost de 16,67 %. 
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Dacă adăugăm la numărul de dosare înregistrate în cursul anului 
2006 pe cele existente în stoc la începutul anului ( 1.487 dosare ), rezultă 
că Tribunalul Dâmboviţa a avut în anul 2006 pe rol pentru soluţionare 
11.170 dosare, cu aproape 2.000 mai mult decât în anul 2005, când au 
fost pe rol 9.278 dosare. 
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Ponderea dosarelor avute de soluţionat de tribunal în anul 2006 a 
fost de 28,68 % faţă de numărul total de dosare aflate pe rol la toate 
instanţele judecătoreşti. 

 

Ponderea dosarelor aflate pe rol la 
Tribunalul Dâmboviţa faţă de total instanţe în anul 2006
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Având în vedere această pondere, dar şi faptul că tribunalul judecă 
dosare în primă instanţă şi apel, dar şi în recurs, ca ultimă instanţă, 
rezultă că Tribunalul Dâmboviţa este instanţa cea mai importantă, ca 
volum şi complexitate, de pe raza judeţului. 

Tribunalul Dâmboviţa a avut de soluţionat în anul 2006, ca primă 
instanţă, 6.618 dosare, ca instanţă de apel 1.208 dosare şi ca instanţă de 
recurs 3.344 dosare. 

 

Ponderea dosarelor după stadiul procesual la Tribunalul 
Dâmboviţa
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Observăm din această prezentare ca principală activitate a 
tribunalului a fost de primă instanţă, urmată de cea de instanţa de recurs, 
care a crescut considerabil faţă de anii anteriori, în detrimentul celei de 
instanţă de apel. 
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Pe secţii, situaţia se prezintă după cum urmează : 
 

Ponderea dosarelor aflate pe rol la secţiile Tribunalului 
Dâmboviţa

19.22%
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La Secţia penală au fost înregistrate 1.940 dosare, situaţia fiind 
asemănătoare anului 2005 când s-au înregistrat 1.924 dosare. 

Stocul de 206 dosare de la începutul anului adăugat la cele 
înregistrate, conduce la concluzia că secţia penală a avut de soluţionat 
2.146 dosare. 

Ponderea dosarelor avute de soluţionat de secţia penală a fost de 
19,21 % din numărul total de dosare aflate pe rol la tribunal. 

Pe categorii de cauze, situaţia a fost următoarea : 
- 611 dosare au fost în primă instanţă – fonduri – reprezentând    

28,47 % ; 
- 457 dosare au fost apeluri – reprezentând 21,30 % ; 
- 1.078 dosare au fost recursuri – reprezentând 50,23 %. 
 

- Secţia penală - 
Ponderea dosarelor pe categorii de cauze
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La Secţia civilă au fost înregistrate 3.878 de dosare, cu 381 mai mult 
decât în anul 2005, când numărul dosarelor înregistrate a fost de 3.497. 
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Cu stocul de dosare de la începutul anului ( 735 dosare ) secţia 
civilă a avut de soluţionat 4.613 dosare. 

Ponderea dosarelor avute de soluţionat de secţia civilă a fost de    
41,29 % faţă de numărul total de dosare aflate pe rol la tribunal. 

Volumul de activitate, pe categorii de cauze, a fost următorul : 
- 2.398 dosare au fost în primă instanţă – fonduri – reprezentând 

51,98 % ; 
- 751 dosare au fost apeluri – reprezentând 16,28 % ; 
- 1.464 dosare au fost recursuri – reprezentând – 31,74 % ; 
 

- Secţia civilă - 
Ponderea dosarelor pe categorii de cauze
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La Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal au fost 
înregistrate 3.865 dosare, cu 987 dosare mai mult ca în anul 2005. 

La această secţie au fost pe rol pentru soluţionat 4.411 dosare          
( stocul de la începutul anului a fost de 208 dosare ), ponderea fiind de 
39,48 % faţă de numărul total de dosare aflate pe rolul tribunalului. 

Volumul de activitate pe categorii de cauze, a fost următorul : 
- 3.609 au fost dosare în primă instanţă, incluzând aici şi pe cele de 

insolvenţă – reprezentând 81,82 % ; 
- 802 dosare au fost recursuri – reprezentând 18,18 %. 
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- Secţia comercială - 
Ponderea dosarelor pe categorii de cauze

81.82%

18.18%

fond + insolvenţă recurs
 

 

Prezentarea volumului de activitate pe secţii şi pe categorii de cauze, 
pune în evidenţă cel puţin 2 concluzii : 

1. existenţa unei diferenţe, sub aspect statistic, între secţiile civilă şi 
comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, pe de o parte şi secţia 
penală, pe de altă parte, din punct de vedere al ponderii lor în activitatea 
de judecată generală a tribunalului. 

Pentru a nu se înţelege greşit această diferenţă trebuie subliniat 
faptul că o mare parte din dosarele penale judecate în primă instanţă, dar 
şi în apel, sunt dosare complexe, cu un probatoriu de administrat vast şi 
diversificat, cu mulţi martori, ceea ce presupune un efort mai mare din 
partea judecătorilor acestei secţii. 

De asemenea, nu este deloc de neglijat nici faptul că judecătorii 
secţiei penale au fost planificaţi şi au soluţionat cauze privind măsurile 
preventive şi în zilele libere şi de sărbători legale, dar şi după program şi 
uneori chiar noaptea. 

În sfârşit, este de subliniat şi faptul că în cadrul secţiei penale 
funcţionează un birou pentru punerea în executare a hotărârilor penale la 
care cei doi judecători delegaţi desfăşoară o activitate de verificare şi 
control laborioasă şi cu mare răspundere. 

Pentru ca prezentarea să fie cât mai reală trebuie ca la Secţia 
comercială şi de contencios administrativ şi fiscal să fie adăugată şi 
activitatea celor doi judecători delegaţi la Oficiul Registrului Comerţului 
care, în anul 2006, au pronunţat nu mai puţin de 8.583 de încheieri de 
înmatriculări de societăţi comerciale, de menţiuni şi de înregistrări din 
oficiu. 

2. existenţa unei diferenţe între secţii sub aspectul ponderii 
activităţii, după natura cauzelor. 

Astfel, dacă în timp ce activitatea secţiei penale a fost preponderent 
de control judiciar, ca instanţă de recurs şi apoi de primă instanţă, la 
 9



celelalte două secţii, dar mai ales la secţia comercială şi de contencios 
administrativ şi fiscal, activitatea a fost preponderent de primă instanţă, şi 
mai apoi de control judiciar, ca instanţă de recurs. 

Am apreciat că este necesar să fie prezentat volumul de activitate şi 
pe principalele materii în care s-a judecat în cadrul secţiilor. 

Astfel, la secţia penală, din cele 2.146 cauze aflate pe rol, un număr 
de 124 au fost dosare cu incupaţi şi părţi vătămate minori, acestea 
reprezentând 5,78 %. 

 
 

- Secţia penală - 
Ponderea principalelor cauze în activitatea totală

94.22%

5.78%

cauze cu minori alte cauze
 

La secţia civilă, 575 dosare au avut ca obiect cereri formulate în 
baza Legii nr. 272/2004 privind protecţia copilului şi adopţii ( 12,46 % din 
numărul total de cauze de pe rol ), 898 de dosare au reprezentat 
conflictele de muncă şi asigurări sociale ( 19,47 % ) şi 424 dosare au avut 
ca obiect litigii funciare ( 9,19 % ). 

- Secţia civilă - 
Ponderea principalelor cauze în activitatea totală

58.88%
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La secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 334 de 
dosare au fost în materia contenciosului administrativ şi fiscal ( 7,57 % ), 
iar 3.524 dosare au fost în materie comercială, inclusiv cele de insolvenţă         
( 79,89% ). Un număr de 553 de dosare au avut ca obiect recursuri în 
materie contravenţională ( 12,54 % ). 
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- Secţia comercială - 
Ponderea principalelor cauze în activitatea totală

12.54%

79.89%

7.57%

contencios ad-tiv comercial + insolvenţă recurs contravenţional
 

2.2. Operativitatea la nivelul instanţei 
Pentru a se prezenta indicele de operativitate este necesar să fie 

cunoscut şi numărul de dosare soluţionate. 
Astfel, în anul 2006 Tribunalul Dâmboviţa a soluţionat 9.695 de 

dosare, înregistrându-se, şi din acest punct de vedere, o creştere 
semnificativă faţă de anul anterior, când au fost soluţionate 7.791 de 
dosare. Rezultă că în anul 2006 au fost soluţionate cu 1.904 dosare mai 
mult decât în anul 2005, în procente această creştere fiind de 24,43 %. 

Raportând numărul de dosare soluţionate la numărul de dosare 
avute pe rol pentru soluţionare rezultă că operativitatea la nivelul întregii 
instanţe în anul 2006 a fost de 89,74 %. 

Dacă avem în vedere faptul că în anul 2005 operativitatea la 
Tribunalul Dâmboviţa a fost de 87,30 %, putem constata că am realizat o 
creştere a operativităţii cu peste două procente. 
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Chiar dacă această creştere nu pare a fi semnificativă, ea este însă 
mult mai valoroasă dacă avem în vedere că a fost obţinută în condiţiile 
unui volum de activitate mult mai mare faţă de anul 2005 şi cu un număr 
de judecători sub cel din statul de funcţii aprobat şi finanţat, aşa cum se 
va prezenta ulterior. 
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Nu putem să nu evidenţiem şi faptul că operativitatea a fost 
influenţată în mod negativ, într-o oarecare măsură, de cea realizată în 
materia insolvenţei, care a fost de numai 50,73 %. 

Este cunoscut faptul că soluţionarea cauzelor în această materie este 
mult îngreunată de complexitatea măsurilor legale care trebuie luate 
pentru a se ajunge la finalizarea unor dosare de acest fel. 

Dacă am fi dat la o parte cele 208 dosare de insolvenţă avute pe rol, 
indicele de operativitate înregistrat de tribunal ar fi fost de 93,70 %. 

Aprecierea ca bună a operativităţii obţinută în anul 2006 este dată şi 
de stocul de dosare de la sfârşitul anului. 

Aşa cum am arătat, la începutul anului 2006 aveam 1.487 de dosare 
pe rol, iar la sfârşitul anului am reuşit o reducere, chiar dacă 
nesemnificativă, cu 12 dosare, stocul fiind de 1.475. 

Astfel spus, Tribunalul Dâmboviţa a reuşit să soluţioneze în anul 
2006 un număr mai mare de dosare decât cele înregistrate chiar dacă, aşa 
cum s-a arătat, contextul nu a fost unul favorabil. 

Din cele 1.475 de dosare care au rămas pe rol la sfârşitul anului 
2006, un număr de 128 aveau o vechime cuprinsă între 6 luni şi un an  ( 
acestea reprezentând 8,67 % ) şi 62 de dosare, din care 52 în materia 
insolvenţei, aveau   o vechime de peste un an ( procentul acestora fiind de 
4,20 % ). 

 
 

Stocul de dosare la sfârşitul anului 2006 dupa vechime
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Numărul cauzelor cu o durată de soluţionare de acest fel s-a 
menţinut, cu aproximaţie, la nivelul anului 2005. 

Pe materii, operativitatea se prezintă astfel : 
În materie penală, au fost pe rol 2.146 de cauze în anul 2006 şi au 

fost soluţionate 1.925, înregistrându-se un procent de operativitate de 
89,70 %. 
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În această materie stocul de la sfârşitul anului a fost de 221 de 
dosare, cu 15 mai mult decât la începutul anului, din acestea doar 3 
dosare fiind cu o vechime mai mare de 1 an. 

Pe categorii de cauze, în materie penală, procentul de operativitate a 
fost de 85,43 % la fonduri ( 522 de dosare soluţionate faţă de 611 pe rol ), 
de 88,18 % la apeluri ( 403 dosare soluţionate faţă de 457 pe rol ) şi de 
92,76 % la recursuri ( 1.000 dosare soluţionate faţă de 1.078 pe rol ). 

 
Operativitatea la secţia penală 
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În materie civilă, au fost soluţionate 3.848 de dosare şi faţă de 

numărul de dosare avute pe rol de 4.613, rezultă că operativitatea a fost 
de 87,87 %. 

Şi în această materie s-a înregistrat o uşoară creştere a stocului de 
dosare la sfârşitul anului 2006, cu 37 dosare ( de la 735 de dosare la 
începutul anului la 772 la sfârşitul anului ). 

Din dosarele aflate pe rol la sfârşitul anului un număr de 6 cauze 
avea o vechime mai mare de 1 an. 

Operativitatea pe categorii de cauze, în materie civilă, a fost de 
91,20 % la fonduri ( 2.103 dosare soluţionate faţă de 2.398 pe rol ), de 
77,41 % la apeluri ( 538 dosare soluţionate faţă de 751 pe rol ) şi de 87,59 
% la recursuri ( 1.200 dosare soluţionate faţă de 1.464 pe rol ). 
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În materie comercială şi de contencios administrativ şi fiscal au fost 
soluţionate 3.929 de dosare şi au existat pe rol 4.411 cauze,   
înregistrându-se cea mai bună operativitate de  91,65 %. 

În această materie, pe categorii de cauze, operativitatea a fost de    
88,08 % la fonduri ( 3.179 dosare soluţionate faţă de 3.609 pe rol ) şi de   
93,87 % la recursuri ( 750 de dosare soluţionate  faţă de 802 pe rol ). 

Stocul de dosare de la sfârşitul anului, în această materie, a fost de 
482, cu 64 de dosare mai puţin decât la începutul anului, din care 53  
dosare erau înregistrate de mai mult de 1 an, dar din acestea 52 sunt în 
materia insolvenţei. 
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2.3. Încărcătura pe judecător 
Am considerat util ca încărcătura pe judecător să fie prezentată atât 

din punct de vedere al numărului de dosare avute pe rol, dar şi din punct 
de vedere al numărului de dosare soluţionate. 

Astfel, cele 11.170 dosare pe care tribunalul le-a avut pe rol în anul 
2006 au fost repartizate unui număr de 35 de judecători, câţi  se aflau 
efectiv în funcţie la sfârşitul anului 2006, rezultând o încărcătură medie 

 14



pe judecător, din acest punct de vedere, de 319 dosare, cu 46 dosare mai 
mult decât în anul 2005, când încărcătura medie a fost de 273 dosare. 
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Pe secţii, situaţia a fost următoarea : 
La secţia penală, cele 2.146 de dosare avute pe rol în anul 2006 au 

fost repartizate la cei 12 judecători, rezultând o încărcătură medie de 179 
dosare pe judecător, cu 16 dosare mai mult decât în anul 2005. 

La secţia civilă, dosarele avute pe rol în anul 2006, în număr de 
4.613, au fost repartizate la 11 judecători, rezultând o încărcătură medie 
de 419 dosare pe judecător, cu 30 de dosare mai mult ca în anul 2005. 

La secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal cele 
4.411 dosare avute pe rol au fost repartizate la 11 judecători, rezultând          
o încărcătură medie pe judecător de 401 dosare, cu 105 dosare mai mult 
ca în anul 2005. 
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Încărcătura pe judecător, din punct de vedere al dosarelor 
soluţionate, la nivelul întregului tribunal, se prezintă astfel : 

În cursul anului 2006 au fost soluţionate 9.695 de dosare de 34 de 
judecători, rezultând o încărcătură medie pe judecător, din acest punct de 
vedere, de 285 de dosare, cu 56 mai mult ca în anul anterior . 
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Pe secţii, situaţia a fost următoarea : 
La secţia penală au fost soluţionate 1.925 de dosare cu 12 

judecători, rezultând o încărcătură medie pe judecător de 160 dosare, cu 
13 dosare mai mult faţă de anul 2005. 

La secţia civilă au fost soluţionate 3.841 de dosare cu 11 judecători, 
încărcătura medie pe judecător fiind de 349 dosare, cu 34 de dosare mai 
mult ca în anul 2005. 

La secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal au fost 
soluţionate 3.929 de dosare cu 11 judecători, iar încărcătura medie pe 
judecător a fost de 357 de dosare, cu 110 dosare mai mult ca în anul 
2005. 
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La încărcătura pe judecător trebuie avut în vedere faptul că 
preşedintele şi respectiv vicepreşedintele tribunalului şi-au desfăşurat 
activitatea la secţia penală şi respectiv secţia comercială şi de contencios 
administrativ şi fiscal, iar participarea acestora la şedinţele de judecată 
nu a fost în acelaşi ritm cu al celorlalţi judecători. 
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2.4. Vulnerabilităţi identificate privind activitatea instanţei 
şi măsurile de remediere preconizate 

Principala vulnerabilitate identificată la nivelul tribunalului cu 
privire la aspectele cantitative ale activităţii a fost modificarea numărului 
de cauze pe secţii. 

Această modificare a volumului de cauze pe secţii a fost determinată 
de adoptarea unor acte normative sau modificarea şi completarea celor 
existente, prin care au fost date competenţe noi  în sarcina tribunalelor. 

Deşi în cursul anului 2006 nu au fost adoptate asemenea acte 
normative, cele din anii imediat anteriori au continuat să producă efecte, 
sub acest aspect, şi în anul 2006. 

Avem în vedere Legea nr. 272/2004 privind protecţia copilului, care 
a intrat în vigoare în anul 2005 şi prin care au fost date în competenţa 
tribunalelor soluţionarea în primă instanţă a tuturor cererilor din această 
materie.. 

De asemenea, prin Legea nr. 247/2005, au fost aduse modificări 
substanţiale reglementărilor existente în materie funciară şi, într-o 
oarecare măsură, au fost reluate procedurile de reconstituire a dreptului 
de proprietate şi s-au stabilit condiţiile contestării titlurilor de proprietate 
emise anterior. 

În acest fel, după parcurgerea procedurilor administrativ – 
jurisdicţionale, justiţiabilii s-au adresat instanţelor judecătoreşti pentru 
soluţionarea cererilor privind fondul funciar, tribunalul judecând în 
ultimă instanţă, în recurs, astfel de cauze. 

Nu în ultimul rând, este de menţionat şi Legea nr. 248/2005 privind 
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, intrată în 
vigoare la 29 decembrie 2005, prin care s-a dat în competenţa 
tribunalelor, în primă instanţă, soluţionarea cererilor privind 
restrângerea exercitării dreptului la libera circulaţie.    

Ca urmare a acestor modificări legislative, la secţia civilă, a crescut 
volumul de activitate începând cu anul 2005 şi în continuare şi în anul 
2006. 

Această modificare a volumului de cauze pe secţii impunea 
redistribuirea judecătorilor de la secţia penală şi secţia comercială şi de 
contencios administrativ şi fiscal. 

Colegiul de conducere, competent să hotărască acest lucru, nu a 
adoptat o hotărâre de redistribuire a judecătorilor de la celelalte secţii, 
amânând rezolvarea până la concursul de promovare a judecătorilor în 
funcţii de execuţie din luna februarie 2007, când a apreciat că se va 
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completa schema cu cele 2 posturi vacante, iar judecătorii promovaţi vor 
fi repartizaţi la secţia civilă. 

Am reţinut acest aspect ca o vulnerabilitate, întrucât         
redistribuirea judecătorilor între secţii, în astfel de situaţii, devine de cele 
mai multe ori imposibilă, deşi această soluţie a redistribuirii este absolut 
necesară. 

Devine imposibilă redistribuirea, întrucât judecătorii sunt 
specializaţi şi refuză o altă specializare, care practic înseamnă un  nou 
început. 

Pe de altă parte, orice redistribuire a judecătorilor între secţii 
conduce automat la schimbarea completelor la toate secţiile, la 
modificări în repartizarea informatizată a dosarelor, etc. 

Suntem convinşi că această vulnerabilitate a fost identificată şi la 
celelalte tribunale din ţară şi apreciem că principala măsură de remediere 
a unor astfel de situaţii este modificarea şi completarea Regulamentului de 
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, în sensul de a reglementa 
detaliat condiţiile şi procedura de urmat pentru a se ajunge la soluţii 
eficiente. 

Este de dorit să nu se ajungă la astfel de situaţii şi acest lucru nu 
poate fi realizat fără o stabilitate legislativă şi fără ca reglementările noi 
să aibă în vedere, la stabilirea competenţelor în materie judiciară, şi 
realităţile instanţelor judecătoreşti, nu doar pe ale celor care au avut 
iniţiativa legislativă respectivă.          
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CAPITOLUL 3 
ANALIZA CALITATIVĂ A ACTIVITĂŢII INSTANŢEI 

 
 

3.1. Efectele modificărilor legislative survenite în cursul 
anului asupra activităţii instanţei 

Rolul judecătorului în cadrul societăţii este acela de a aplica legile 
cu ocazia soluţionării litigiilor, respectând drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului. 

Aşadar, judecătorul se află în raporturi directe cu puterea 
legiuitoare, putând constata el însuşi situaţii de neconcordanţă a 
reglementărilor cu stadiul de evoluţie al societăţii ori situaţii în care 
rezolvarea litigiilor să aibă loc în condiţiile în care, în cadrul jurisdicţiilor 
constituţionale, să se fi constatat neconstituţionalitatea unor reglementări 
pentru care organele legislative nu acţionează cu promptitudine şi nu 
procedează la abrogarea sau modificarea acestora. 

Din experienţa noastră anterioară putem afirma că judecătorii s-au 
aflat de nenumărate ori în astfel de ipostaze. 

În cursul anului 2006 au fost adoptate acte normative în toate 
materiile în care şi-a desfăşurat activitatea tribunalul. 

Astfel, în materie penală, au fost adoptate Legea nr. 278 din 4 iulie 
2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal şi Legea nr. 356 
din 21 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură 
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penală care se înscriu în amplul şi complexul program de reformare a 
sistemului judiciar şi de ameliorare a prevederilor aplicabile. 

În acelaşi context se înscrie şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 60 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului 
de procedură penală, act normativ care a fost adoptat la scurt timp după 
apariţia şi intrarea în vigoare a Legii nr. 356/2006. 

Prin aceste reglementări au fost introduse instituţii juridice noi, cum 
ar fi răspunderea penală a persoanei juridice şi au fost aduse îmbunătăţiri 
procedurale substanţiale de natură să înlăture ambiguităţile existente în 
această materie, care au fost mediatizate la momentul respectiv de mass – 
media. 

Tot în sfera penalului se înscriu şi alte acte normative care au 
influenţat activitatea secţiei penale şi avem în vedere Legea nr. 275 din 4 
iulie 2006, privind executarea pedepselor şi Legea nr. 244/2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală. 

În materie civilă, în anul 2006 nu au fost adoptate acte normative 
care să influenţeze major activitatea secţiei. 

Cu toate acestea, în anul pe care îl analizăm, au continuat efectele 
modificărilor legislative în materia competenţelor materiale din anii 
imediat anteriori, care au condus la mărirea volumului cauzelor pe care 
secţia civilă le-a avut de soluţionat. 

În acest sens, în cursul anului 2006 s-au produs efectele intrării în 
vigoare ale Legii nr. 219 din 6 iulie 2005 de aprobare a Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 138/2000, care a determinat în linii mari 
revenirea, din punct de vedere procedural, la reglementarea iniţială, cu 
recâştigarea de către tribunal a dreptului de instanţă pentru control 
judiciar. 

Prin intrarea în vigoare a acestui text, la nivelul secţiei civile s-au 
înregistrat într-un interval foarte scurt – trimise pe cale administrativă – 
un număr mare de dosare, ce urmau a fi soluţionate atât ca apeluri           
( partaje, cauze în materia relaţiilor de familie şi minori ), cât şi ca 
recursuri, - impunând o nouă planificare a completelor de judecată, - cu o 
încărcătură mare, repartizarea aleatorie în sistem M.J.R.E.P. neputând 
răspunde cerinţei unei repartizări echilibrate – pe complete. 

De asemenea, au apărut inconveniente de ordin procedural 
determinate de faptul că dosarele au stagnat luni de zile la instanţele 
superioare, iar părţile citate la nivelul tribunalului, au solicitat în mod 
legitim termene pentru lipsă de apărare, timbrarea căilor de atac, unde nu 
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se realizase această cerinţă legală, comunicarea motivelor de recurs sau 
apel, depunerea de întâmpinări, etc. 

O altă reglementare care şi-a produs consecinţe în anul 2006 – dar a 
fost adoptată în anul 2005 – este Legea nr. 247/2005, privind reforma în 
domeniul proprietăţii şi justiţiei, în principal Titlul nr. XIII ( de accelerare 
a judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare ). 

La art. 5 din titlul menţionat se prevede că soluţiile pronunţate în 
litigiile funciare ( în care sunt incluse toate cauzele care au ca temei legal 
legile funciare ) de instanţele de fond, sunt supuse numai recursului, la 
instanţa imediat superioară. 

Intrarea în vigoare a acestui titlu a determinat, pe de o parte, 
creşterea semnificativă a volumului cauzelor în recurs, care urmau să fie 
soluţionate de complete specializate, iar pe de altă parte, a creat 
dificultăţi majore datorită procedurii accelerate şi derogatorie de la 
normele procedurale de drept comun ( în materie de termene, realizarea 
procedurii, administrarea probelor, redactarea hotărârilor, etc. ).  

Tot în materie civilă semnalăm şi Legea nr. 459/2006, pentru 
modificarea şi completarea Codului de procedură civilă care a intrat în 
vigoare la 12 ianuarie 2007 şi care are consecinţe, în principal, asupra 
executării silite. 

În materie comercială, în anul 2006 a fost adoptată Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei prin care a fost abrogată expres 
Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a 
falimentului, cu multitudinea ei de modificări. 

Această lege a intrat în vigoare la 20 iulie 2006 şi principala ei 
influenţă asupra activităţii secţiei comerciale şi de contencios 
administrativ şi fiscal a vizat măsurile care au fost luate pentru  editarea 
buletinului procedurilor de insolvenţă. 

De asemenea, la sfârşitul anului a intrat în vigoare modificarea 
Legii societăţilor comerciale, care conţine prevederi noi substanţiale, ca 
şi modificarea Legii achiziţiilor publice, cu efecte în materia 
contenciosului administrativ, ambele legi neinfluenţând însă volumul de 
activitate al secţiei. 

Pentru actele normative apărute în anul 2006, în toate materiile, 
putem spune că principala lor influenţă asupra activităţii tribunalului a 
constituit-o noutăţile normative aduse şi care au presupus o temeinică 
pregătire din partea judecătorilor, pentru ca dispoziţiile lor să poată fi 
aplicate. 
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Şi ca orice noutate legislativă şi cele la care am făcut referire conţin 
prevederi susceptibile de aplicări diferite şi care pot fi conciliate doar prin 
practica judiciară ce se  va cristaliza în timp. 

 
3.2. Modul de repartizare aleatorie a cauzelor la nivelul 

instanţei 
Repartizarea cauzelor primite la Tribunalul Dâmboviţa a continuat 

şi în anul 2006 să se facă în mod aleatoriu, în sistem informatizat, 
folosindu-se programul M.J.R.E.P. 

După primirea cererilor şi a dosarelor şi înregistrarea lor în ordinea 
primirii în registrul general de dosare, acestea au fost introduse în 
programul instalat în calculator de grefierul – arhivar desemnat de 
preşedintele tribunalului, cu aprobarea Colegiului de conducere. 

La configurarea programului de repartizare aleatorie a fost avută în 
vedere complexitatea cauzelor, stabilită la nivelul fiecărei secţii, în raport 
de natura cauzei, numărul părţilor, probatoriul ce se preconiza a se 
administra, etc., stabilindu-se pentru fiecare şedinţă de judecată un 
punctaj maxim al cauzelor repartizate. 

De asemenea, s-au avut în vedere termenele stabilite tot la nivelul 
secţiilor, diferenţiate tot pe categorii de cauze ( termene urgente, medii, 
obişnuite, etc. ). 

Pentru repartizarea cauzelor la completele specializate ( cauze 
pentru judecarea infracţiunilor de corupţie, litigiile privind insolvenţa, 
litigiile privind conflictele de muncă şi asigurări sociale, litigiile privind 
minorii, etc. ) s-a folosit sistemul ciclic, care asigură caracterul aleatoriu 
al repartiţiei, dar şi o repartizare echitabilă a dosarelor. 

Dacă repartizarea în sine nu a mai prezentat o problemă, în schimb 
rezolvarea incidentelor procedurale apărute în cursul judecăţii nu s-a 
făcut întotdeauna în mod unitar la toate secţiile şi cu respectarea 
prevederilor Regulamentului de ordine interioară. 

Modul de funcţionare a sistemului de repartizare aleatorie a 
cauzelor a făcut şi obiectul verificărilor efectuate de Consiliul Superior al 
Magistraturii prin inspectorii din cadrul Serviciului de Inspecţie 
Judiciară pentru Judecători, în perioada 1.10. – 15.XI.2006 şi putem 
spune că nu s-au constatat deficienţe majore. 

Dotarea întregului personal de la tribunal cu calculatoare a creat 
premisele trecerii la noul program de repartizare aleatorie – ECRIS – şi 
în partea a doua a anului 2006 au fost luate toate măsurile pentru ca 
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acesta să fie funcţional la data stabilită de Ministerul Justiţiei, astfel că de 
la 1 ianuarie 2007 a fost implementat acest nou program. 

Se impune să subliniem şi cu această ocazie că trecerea la sistemul 
de repartizare aleatorie a cauzelor, de către o altă persoană decât un 
judecător, a reprezentat cu certitudine un câştig pentru imaginea 
justiţiei, înlăturându-se suspiciunile care existau asupra judecătorilor, în 
special a celor cu funcţii de conducere,aceasta constituind un motiv 
puternic pentru a fi menţinut şi perfecţionat. 

 
 
3.3. Durata de soluţionare a cauzelor 
Soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil reprezintă o 

componentă a dreptului fundamental prevăzut de Constituţie şi de Legea 
privind organizarea judiciară,şi anume, accesul liber la Justiţie. 

Soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil trebuie să reprezinte 
un obiectiv permanent al oricărei instanţe judecătoreşti şi al oricărui 
judecător, fără însă ca acesta să afecteze calitatea actului de justiţie. 

Altfel spus „termenul rezonabil ” în care trebuie soluţionată oricare 
cauză este un element care dă consistenţă calităţii actului de justiţie. 

În anul 2006 din cele 9.695 dosare soluţionate la nivelul 
tribunalului, la 9.419 cauze durata de soluţionare a fost de până la 6 
luni. 

Procentul cauzelor soluţionate în acest termen a fost de 97,15 %. 
Un număr de 220 dosare, reprezentând 2,26 %, au fost soluţionate 

într-un termen cuprins între 6 – 12 luni, iar 46 de dosare, din care 24 de 
insolvenţă, reprezentând 0,47 % au avut o durată de soluţionare cuprinsă 
între 1 – 2 ani. În fine, 10 dosare de insolvenţă au avut durata de 
soluţionare între 2 – 3 ani. 

Pe secţii, durata de soluţionare a cauzelor a fost următoarea : 
 
 

DURATA DE SOLUŢIONARE SECŢIA Natura 
cauzelor 

Număr 
cauze 
soluţionate 0 – 6 

luni 
6 – 12 
luni 

1 – 2 
ani 

2 – 3 
ani 

FOND 522 474 41 7 - 
APEL 403 382 20 1 - 

RECURS 1000 983 17 - - 

PENALĂ 

TOTAL 1925 1839 78 8 - 
CIVILĂ FOND 2103 2052 47 4 - 
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APEL 538 490 40 8 - 
RECURS 1200 1196 3 1 - 

 

TOTAL 3841 3738 90 13 - 
FOND 3075 3047 27 1 - 
Legea 

insolvenţei
104 47 23 24 10 

Recurs 750 748 2 - - 

COMERCIALĂ 

TOTAL 3929 3842 52 25 10 
TOTAL TRIBUNAL 9695 9419 220 46 10 

  
 
 
 
 
 
Din această prezentare rezultă că cele mai multe dosare cu un 

termen de soluţionare depăşit ( 7 dosare ) au fost la secţia penală la 
fonduri, la secţia civilă ( 8 dosare ) la apeluri şi la secţia comercială şi de 
contencios administrativ şi fiscal ( 34 de dosare ) în materia insolvenţei, 
această situaţie reflectând complexitatea cauzelor respective. 

Prezentarea situaţiei duratei de soluţionare a cauzelor evidenţiază 
faptul că cerinţa „termenului rezonabil de soluţionare ” a reprezentat un 
obiectiv important al judecătorilor care a fost îndeplinit în cea mai mare 
parte şi care trebuie urmărit în continuare. 

 
  
3.4. Creşterea gradului de specializare în activitatea 

judiciară 
3.4.1. Situaţia secţiilor şi completelor specializate, impactul 

înfiinţării acestora asupra calităţii activităţii instanţei 
Potrivit dispoziţiiilor art. 36 ( 3 ) din Legea nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară „ în cadrul tribunalelor funcţionează secţii sau, 
după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze 
comerciale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios 
administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări 
sociale şi, în raport de natura şi numărul cauzelor, secţii maritime şi 
fluviale sau pentru alte materii ”. 
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Aşa cum am arătat, Tribunalul Dâmboviţa a desfăşurat activitatea în 
anul 2006 pe cele 3 secţii: penală, civilă, comercială şi de contencios 
administrativ şi fiscal. 

Complexitatea şi diversitatea activităţii şi a reglementărilor de la 
fiecare secţie, au impus luarea măsurilor şi pentru constituirea unor 
complete specializate. 

Astfel, preşedinţii secţiilor, în urma analizelor statistice cu privire la 
volumul cauzelor pe specialităţi şi la numărul judecătorilor, au solicitat 
Colegiului de conducere să propună Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al magistraturii înfiinţarea unor complete 
specializate. 

În acest fel s-a ajuns ca în cadrul fiecărei secţii să avem complete 
specializate, după cum urmează : 

În cadrul secţiei penale, funcţionează complete specializate pentru 
soluţionarea cauzelor cu inculpaţi şi părţi vătămate, minori în număr de 
2 la recursuri, 2 la apeluri şi 4 la fonduri şi două complete de fonduri 
pentru soluţionarea cauzelor de corupţie. 

La secţia civilă, funcţionează două complete pentru conflicte de 
muncă şi asigurări sociale, două complete de recursuri pentru procesele 
funciare şi 6 complete pentru cauzele cu minori şi de familie. 

La secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
funcţionează 3 complete de fonduri pentru cauzele de contencios 
administrativ şi fiscal, 8 complete de fonduri comerciale, 6 complete de 
judecători sindici pentru soluţionarea cauzelor de insolvenţă, 2 complete 
de recursuri comerciale şi 2 recursuri pentru recursuri în materie 
contravenţională. 

Înfiinţarea secţiilor şi a completelor specializate are un efect pozitiv 
pentru judecători şi activitatea instanţelor judecătoreşti,  fiind de natură 
să conducă la îmbunătăţirea actului de justiţie . 

Aceasta permite judecătorilor să aprofundeze cunoaşterea legislaţiei 
şi a jurisprudenţei în materiile în care funcţionează completele 
specializate din care fac parte, să participe la seminarii şi simpozioane 
organizate pe specialităţi şi, în final, putem spune, să devină adevăraţi 
specialişti în materiile respective. 

În aceste condiţii sigur că şi rezultatele, trebuie să fie pozitive, în 
sensul că se ajunge la scurtarea termenelor de soluţionare şi deci la o mai 
bună operativitate dar şi la reducerea numărului de hotărâri desfiinţate 
ori casate în căile de atac. 

În practică însă, înfiinţarea completelor specializate devine uneori 
imposibilă datorită numărului insuficient de judecători sau, pentru acelaşi 
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motiv, eficienţa urmărită prin această măsură nu este cea scontată, 
întrucât judecătorii din completele specializate sunt nevoiţi să judece 
cauze şi din alte materii.       

 
 
3.4.2. Formarea specializată a judecătorilor  
Pregătirea profesională a magistraţilor constituie o condiţie 

necesară pentru realizarea procesului de reformă şi garanţia 
independenţei şi imparţialităţii acestora în exercitarea funcţiei. 

Responsabilitatea pentru formarea profesională continuă a 
magistraţilor revine Institutului Naţional al Magistraturii, 
conducătorilor instanţelor, precum şi fiecărui magistrat prin pregătirea 
individuală. 

În anul 2006 marea majoritate a judecătorilor de la Tribunalul 
Dâmboviţa au participat la 33 de seminarii organizate de Institutul 
Naţional al Magistraturii. 

S-a instituit ca mod de lucru ca la întoarcerea de la seminarii, 
participanţii să împărtăşească colegilor problemele importante discutate. 
Întâlnirile s-au făcut pe secţii atunci când seminarul s-a organizat pe 
specializări sau cu toţi judecătorii atunci când problemele discutate au 
fost de interes general. 

La nivelul tribunalului pregătirea profesională a judecătorilor s-a 
făcut pe secţii. La începutul anului 2006 am înaintat Curţii de Apel 
Ploieşti spre aprobare, în conformitate cu dispoziţiile art. 19 din 
Regulamentul privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare 
profesională continuă, temele propuse a fi discutate. Judecătorii 
desemnaţi au întocmit referate ce au constituit baza discuţiilor. Copii de 
pe aceste referate au fost distribuite judecătoriilor înainte de data 
programată pentru seminar, pentru ca seminarul să fie interactiv. 

Calculatorul şi accesul la internet au contribuit în mare măsură la 
pregătirea profesională a judecătorilor, aceştia manifestând o vădită 
atracţie pentru însuşirea cunoştinţelor I.T. 

În anul 2006 doi dintre colegii noştri au obţinut titlu ştiinţific de 
doctor în drept. Ei se alătură celorlalţi 3 colegi care au obţinut titlu în 
anii anterior. De asemenea, alţi doi colegi sunt înscrişi la doctorat. 

Acest lucru demonstrează că la nivelul tribunalului este o adevărată 
competiţie pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, judecătorii fiind 
conştienţi că numai prin aceasta pot contribui la ridicarea calităţii actului 
de justiţie şi implicit la aşezarea justiţiei în matca ei  firească. 



 
 
3.5. Indici de calitate 
Se obişnuia ca în analiza calitativă a activităţii unei instanţe să se 

folosească numai indicatori statistici, precum procentul de desfiinţare / 
casare al hotărârilor şi durata de soluţionare a cauzelor. 

Constatăm că în prezent, alături de aceşti indicatori statistici, care 
nu pot fi ignoraţi, dar nici absolutizaţi, sunt luate în calcul şi alte situaţii 
pentru analiza calitativă a activităţii. 

Avem în vedere tocmai aspectele tratate în acest capitol, la punctele 
anterioare şi apreciem şi noi că acestea întregesc imaginea reală a 
activităţii instanţei sub aspect calitativ. 

Din punct de vedere al ponderii atacabilităţii hotărârilor pronunţate 
de Tribunalul Dâmboviţa în anul 2006 se constată că aceasta s-a situat 
procentual la 19,25 %, din cele 6.745 hotărâri pronunţate în primă 
instanţă şi în apel ( susceptibile de a fi atacate cu apel şi recurs ), fiind 
atacate cu apel şi recurs un număr de 1.299. 

Este de subliniat faptul că cel mai mare procent de atacabilitate s-a 
înregistrat în materia insolvenţei ( 60,57 %), în apeluri civile ( 50,93 % ) 
şi în apeluri penale ( 31,76 % ), iar cel mai mic procent la fonduri 
comerciale şi contencios administrativ şi fiscal ( 7,41 % ), urmat de 
fonduri penale ( 15,13 % ). 

 

15.13

25.06

7.41

31.76

50.93

60.57

22.37
30.32

9.15

0
10

20

30

40

50

60

70

%

Fond Apel Total

Procentul de atacabilitate pe materii

penală civilă comercială
 

 
Prezentarea acestui indicator pe materii şi după natura cauzelor 

evidenţiază, pe de o parte, interesul părţilor de a uza de căile legale de 
atac mai mult sau mai puţin, în raport de stadiul procesual al dosarului, 
iar pe de altă parte, ar trebui să constituie un semnal de alarmă care să 
conducă la cunoaşterea motivelor care au generat exercitarea căilor de 
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atac şi, în măsura în care ele se dovedesc a fi imputabile şi judecătorilor, 
înlăturarea lor în viitor. 

Din cele 6.745 de hotărâri pronunţate de Tribunalul Dâmboviţa în 
anul 2006, în toate materiile, în primă instanţă şi în apel, au fost 
desfiinţate şi casate din motive imputabile completelor de judecată un 
număr de 56 de hotărâri, procentul acestora fiind de 0,83 %. 

 În cazul deciziilor pronunţate în apel ( 941 de decizii penale şi   
civile ) au fost casate din motive imputabile completelor de judecată un 
număr     de 20, ceea ce reprezintă 2,12 %. 

În cele 5.804 cauze civile, penale, comerciale şi de contencios 
administrativ şi fiscal soluţionate în primă instanţă de tribunal, au fost 
desfiinţate din motive imputabile completelor de judecată un număr de 36 
de sentinţe, în procente acestea reprezentând 0,62 %. 

 
 
Pe secţii, indicii de casare /menţinere a hotărârilor în căile de atac 

au fost următorii  : 
 
SECTIA Natura  cauzei Număr de 

hotărâri 
pronunţate 

Număr de hotărâri 
desfiinţate / casate din 

motive imputabile 
completelor de 

judecată 

Indicele de 
casare 

FONDURI 522 7 1,34 % 

APELURI 403 14 3,47 % 

PENALA 

TOTAL 925 21 2,27 % 
FONDURI 2103 14 0,66 % 

APELURI 538 6 1,11 % 

CIVILA 

TOTAL 2641 20 0,75 % 

FONDURI 3075 12 0,39 % 

INSOLVENTA 104 3 2,88 % 

COMERCIALA SI 
DE CONTENCIOS 

ADMINISTRATIV SI 
FISCAL TOTAL 3179 15 0,47 % 

FONDURI 5804 36 0,62 % 

APELURI 941 20 2,12 % 

TOTAL TRIBUNAL 

TOTAL 
GENERAL 

6745 56 0,83 % 
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Deşi se poate aprecia că indicii de casare se situează în limitele 
normale, calitatea hotărârilor pronunţate, privită prin prisma legalităţii şi 
temeiniciei hotărârilor, va trebui să reprezinte şi în continuare unul din 
obiectivele de bază ale activităţii tribunalului. 

Din acest motiv trebuie să recunoaştem că s-au menţinut şi în anul 
2006 o serie de cauze imputabile completelor de judecată care au condus 
la desfiinţarea sau casarea hotărârilor. 

Exemplificăm câteva din aceste cauze : 
În materie penală, au existat situaţii când dosarele s-au soluţionat 

fără citarea legală a părţilor, când s-a stabilit o încadrare juridică 
greşită, au fost stabilite pedepse nelegale ori netemeinice, nu s-a rezolvat 
sau s-a rezolvat greşit acţiunea civilă în cadrul procesului penal, nu au 
fost respectate dispoziţiile legale privind exercitarea dreptului la apărare 
sau s-a omis pronunţarea cu privire la toate infracţiunile sau cu privire 
la toate persoanele trimise în judecată. 

În materie civilă, comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 
dintre motivele de casare reţinute de instanţa de control judiciar 
menţionăm aplicarea greşită a legii, aprecierea eronată a probelor 
administrate în cauză sau neadministrarea tuturor probelor necesare 
soluţionării cauzei, respingerea greşită a unor excepţii cu privire la 
competenţa materială. 

Fără a minimaliza datele statistice referitoare la indicii de casare a 
hotărârilor pronunţate de tribunal şi comentariile care se pot face pe baza 
acestora, analiza calitativă a hotărârilor judecătoreşti nu poate fi pe 
deplin edificatoare fără a se avea în vedere şi conţinutul acestora, în 
special motivarea în fapt şi în drept care, trebuie să o recunoaştem, 
uneori lipseşte. 

  
3.6. Măsuri pentru unificarea practicii judiciare la nivelul 

instanţei 
Un obiectiv deosebit de important al Strategiei de Reformă a 

sistemului judiciar pentru perioada 2005 – 2007 l-a constituit şi îl 
constituie în continuare interpretarea şi aplicarea în mod unitar a 
legislaţiei  de către instanţele judecătoreşti, factor esenţial în creşterea 
încrederii opiniei publice în actul de justiţie. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv şi pentru asigurarea securităţii 
raporturilor juridice în conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, în strategia de reformă se prevăd ca măsuri : 
aplicarea mecanismelor procedurale existente, respectiv promovarea 
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recursurilor în interesul legii şi îmbunătăţirea accesului judecătorilor la 
jurisprudenţă şi la Monitorul Oficial. 

În Planul de Acţiune, actualizat în urma Raportului de Monitorizare 
din 16 mai 2006, s-au prevăzut măsuri concrete însă, în Raportul de ţară 
din 26 septembrie 2006 s-a evidenţiat că obiectivul practicii unitare a fost 
insuficient dezvoltat. 

Această concluzie a determinat Consiliul Superior al Magistraturii 
să adopte măsuri concrete pe care le-a transmis instanţelor să le aplice. 

Astfel, începând cu luna septembrie 2006, la nivelul fiecărei instanţe 
s-au organizat întâlniri profesionale ale magistraţilor, pe domenii de 
specializare, întâlniri care au avut ca scop discutarea problemelor de 
practică neunitară la nivelul instanţei. 

De asemenea, s-a stabilit ca la nivelul fiecărui tribunal şi curte de 
apel să aibă loc asemenea întâlniri la care să se discute problemele de 
practică neunitară la nivelul instanţelor din raza unui tribunal, respectiv a 
unei curţi de apel. 

Pentru ca materialele rezultate în urma discuţiilor să fie valorificate 
s-a cerut ca acestea să fie înaintate la Consiliul Superior al Magistraturii. 

În realizarea acestei sarcini, la nivelul tribunalului s-au organizat 
două întâlniri în septembrie şi decembrie 2006, în cadrul cărora s-au 
abordat, pe secţii,  probleme juridice care au creat sau pot crea situaţii de 
interpretare sau aplicare neunitară a legii. 

Planificarea unor astfel de întâlniri s-a făcut şi pentru anul 2007. 
Materialele au fost transmise de instanţe, au fost înaintate la 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a introdus 
mai multe recursuri în interesul legii. În anul 2006, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie – principala instituţie cu rol în asigurarea practicii 
unitare – a pronunţat mai multe decizii în interesul legii, făcând posibilă 
aplicarea unitară a legii la nivelul tuturor instanţelor din ţară. 

De asemenea, am răspuns prompt la solicitările Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, atunci când a solicitat să 
precizăm modul cum am rezolvat anumite probleme de drept şi am trimis 
hotărâri judecătoreşti în argumentarea punctului nostru de vedere. Acest 
demers a avut ca scop promovarea recursului în interesul legii. 

Un rol deosebit de important în realizarea unei practici unitare îl 
constituie sporirea formelor de pregătire specializată a magistraţilor, 
pentru a avea posibilitatea aprofundării instituţiilor de drept specifice 
fiecărei ramuri juridice. 

În acest sens, tribunalul a pus în practică Planul de pregătire 
descentralizată aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii la 9 martie 
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2006, iar la întâlnirile ce urmează a se organiza de Curtea de Apel 
Ploieşti propunem să fie invitaţi şi judecători de la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie. 

Apreciem că pregătirea specializată a judecătorilor pe secţii şi 
complete specializate, are incidenţă directă asupra calităţii actului de 
justiţie, în raport de diversificarea domeniilor dreptului şi necesitatea unei 
bune cunoaşteri a acestora. 

Informatizarea sistemului judiciar are un rol important în 
pregătirea magistraţilor. În anul 2006 toţi judecătorii de la Tribunalul 
Dâmboviţa au primit calculator şi acces la Internet. De asemenea, 
tribunalul este complet informatizat, iar din luna ianuarie 2007 s-a trecut  
aplicarea sistemului ECRIS. 

Apreciem că toate aceste facilităţi sunt de natură să asigure pentru 
magistraţi o bună informare, atât în plan legislativ, cât şi în cel al 
jurisprudenţei. 

La nivelul tribunalului s-a asigurat accesul judecătorilor la 
Monitorul Oficial, fiecare primind, imediat după publicare, copia xerox a 
primei pagini, pentru a fi la curent cu actele normative publicate, având 
posibilitatea să acceseze calculatorul pentru a vizualiza actele normative 
ce îl interesează. 

În prezent fiecare judecător are posibilitatea să acceseze zilnic      
site-ul Monitorului Oficial şi să vizualizeze actele normative publicate. 

 
 
3.7. Aplicarea dispoziţiilor Convenţiei Europene pentru 

Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, 
astfel cum sunt interpretate în jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, de către judecători 

După cum este cunoscut Convenţia Europeană pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale a fost ratificată de 
România prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, dată de la care aceasta face 
parte din dreptul intern, conform prevederilor art. 11 ( 2 ) din Constituţie. 

Articolul 20 ( 2 ) din Constituţie prevede că „ dacă există 
neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, 
au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care 
Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile  ”. 

Pentru a putea aplica în practică aceste dispoziţii Constituţionale a 
fost nevoie ca judecătorii să cunoască nu numai prevederile Convenţiei 



 32

Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
Fundamentale, dar şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului. 

În anul 2006 Tribunalul Dâmboviţa a continuat să aplice în cauzele 
penale jurisprudenţa Curţii Europene a Dreptului Omului cu privire la 
pedeapsa accesorie, astfel cum s-a statuat în cauza Sabou şi Pârcălab 
împotriva României. 

În această cauză, Curtea a constatat că în dreptul român 
interzicerea exercitării drepturilor părinteşti se aplică în mod automat şi 
absolut cu titlu de pedeapsă accesorie, oricărei persoane care execută o 
pedeapsă cu închisoarea, în absenţa oricărui control exercitat de către 
instanţele judecătoreşti şi fără a lua în considerare tipul infracţiunii sau 
interesul minorilor. 

De asemenea, Curtea a mai statuat că doar un comportament 
deosebit de nedemn poate determina ca o persoană să fie privată de 
drepturile sale părinteşti, în interesul superior al copilului. 

Motivarea Curţii Europene a Drepturilor Omului a fost avută în 
vedere de judecătorii secţiei penale atunci când s-au pronunţat cu privire 
la măsura interzicerii exercitării drepturilor părinteşti, ca pedeapsă 
accesorie, inculpaţilor condamnaţi la pedeapsa închisorii. 

Odată cu adoptarea şi intrarea în vigoare a Legii nr. 278/2006 
pentru modificarea şi completarea Codului penal au fost înlăturate aceste 
neconcordanţe dintre legea internă şi Convenţie. 

Astfel, art. 71 Cod penal care reglementează pedeapsa accesorie are 
un nou conţinut, alineatul 3 al acestui articol statuând clar că          
„ interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 lit. d şi e ( drepturile 
părinteşti şi dreptul de a fi tutore sau curator ) se aplică ţinându-se 
seama de natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite, de împrejurările 
cauzei, de persoana infractorului şi de interesele copilului ori ale 
persoanei aflate sub tutelă sau curatelă ”. 

În materie civilă, judecătorii secţiei civile au făcut aplicarea 
dispoziţiilor art. 8 din Convenţie în cazurile privind Legea nr. 272/2004. 

Astfel, în cazurile având ca obiect reintegrarea minorilor în familia 
naturală, în privinţa cărora s-au aplicat măsurile de protecţie specială 
reglementate de Legea nr. 272/2004 ( plasamentul, plasamentul în regim 
de urgenţă ), s-a dispus această măsură de reintegrare, întemeiată pe 
dispoziţiile art. 68 – 70 din lege, dar şi pe dispoziţiile art. 8 din Convenţie, 
care prevăd că „ orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale de 
familie ”. 
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Dispunând reintegrarea minorilor în familiile naturale, tribunalul a 
aplicat şi dispoziţiile art. 8 din Convenţie, deoarece „ dreptul la viaţa de      
familie ”, în sensul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, 
implică şi respectarea drepturilor părinţilor cu privire la copiii lor, dar şi 
respectarea drepturilor copiilor, inclusiv a dreptului de a trăi alături de 
părinţii săi, în considerarea principiului interesului superior al 
minorului. 

Dobândirea, de la 1 ianuarie 2007, a calităţii de stat membru al 
Uniunii Europene responsabilizează şi mai mult judecătorii în aplicarea 
prevederilor Convenţiei şi jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor 
Omului. 

 
3.8. Îmbunătăţirea accesului liber la justiţie 
Accesul liber la justiţie reprezintă unul din drepturile fundamentale 

ale cetăţeanului, el fiind reglementat de dispoziţiile art. 21 din Constituţie. 
Accesul liber la Justiţie nu numai că este un drept garantat de 

Constituţie dar pentru ca cetăţenii să beneficieze de el au fost luate 
numeroase măsuri, atât de ordin legislativ, cât şi organizatoric şi logistic. 

Exemplificăm, în acest sens, reglementarea din Capitolul V din 
Cartea a II-a a Codului de procedură civilă, intitulată „ Asistenţa       
judiciară ”. 

Asistenţa judiciară este de natură a facilita accesul la Justiţie a 
persoanelor fără venituri. 

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 74 din Codul de procedură civilă        
„ cel care nu este în stare să facă faţă cheltuielilor unei judecăţi, fără a 
primejdui propria sa întreţinere sau a familiei sa, poate cere instanţei să-i 
încuviinţeze asistenţa judiciară ”. 

Asistenţa judiciară se poate realiza în două modalităţi. 
1.- acordarea de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru 

plata taxelor judiciare de timbru, a timbrului judiciar şi a cauţiunilor, 
făcute de instanţa de judecată. 

2.- apărarea şi asistenţa gratuită printr-un avocat delegat de baroul 
avocaţilor.  

Deşi prevederile sus arătate, în forma actuală, au o existenţă de 
peste un an de zile, în practica tribunalului din anul 2006, au existat 
numai 7 cereri de asistenţă judiciară sub forma scutirii sau reducerii 
plăţii taxei judiciare de timbru. 

De asemenea, în anul 2006, Baroul de Avocaţi Dâmboviţa, la 
cererea unor justiţiabili, a încuviinţat 10 cereri pentru desemnarea unui 
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avocat care să asigure apărarea şi asistenţa gratuită în procesele civile pe 
care le aveau pe rolul instanţei. 

O altă reglementare care conţine măsuri pentru îmbunătăţirea 
accesului liber la justiţie este cea din Legea nr. 211 din 27 mai 2004 
privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor. 

Facilităţile acordate prin această lege victimelor unor infracţiuni 
vizează următoarele aspecte : 

- informarea acestora de către judecători, procurori, ofiţeri şi agenţi 
de poliţie cu privire la serviciile şi organele care asigură consilierea 
psihologică sau alte forme de asistenţă; la dreptul de asistenţă juridică, 
organul de urmărire penală la care se face plângere, etc. ; 

- consilierea psihologică a victimelor unor infracţiuni acordată de 
serviciile de probaţiune de pe lângă tribunale ; 

- asistenţă juridică gratuită ; 
- acordarea de către stat a compensaţiilor financiare victimelor 

unor infracţiuni. 
Cu toate că în cadrul Tribunalului Dâmboviţa au fost luate toate 

măsurile pentru a putea fi soluţionate astfel de solicitări, trebuie să o 
spunem cu părere de rău că în anul 2006 nu a existat nici o cerere de 
acest fel, cu excepţia unei cereri pentru consiliere psihologică formulată 
de o persoană vătămată minoră, victima unor infracţiuni de viol, lipsire de 
libertate şi tâlhărie. 

Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa a 
întocmit un plan de consiliere pentru o durată de 3 luni, însă persoana 
vătămată nu s-a prezentat decât la două întrevederi şi dosarul a fost închis 
pentru lipsă de cooperare din partea victimei. 

Lipsa unor cereri din partea persoanelor care ar fi îndreptăţite să 
beneficieze de aceste drepturi, ne face să credem că se datorează şi 
necunoaşterii, de către cei în cauză, a acestor prevederi legale, astfel că 
ne propunem ca să găsim mijloacele ca ele să fie aduse efectiv la 
cunoştinţa publicului. 

Tot pentru facilitarea accesului liber la justiţie Tribunalul 
Dâmboviţa, prin Biroul de Informare şi Relaţii Publice, a pus la dispoziţia 
cetăţenilor diferite Ghiduri Juridice, cuprinzând informaţii cu privire 
conţinutul cererilor de chemare în judecată şi condiţiile pe care trebuie să 
le îndeplinească, taxele judiciare de timbru, exercitarea căilor de atac, 
etc.  
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3.9. Activitatea în domeniul Justiţiei pentru minori şi a 
protecţiei drepturilor copilului. 

Întrucât în cadrul tribunalului nu a funcţionat o secţie specializată 
pentru minori, ne propunem să tratăm acest subiect separat, pe cele două 
materii : penală şi civilă. 

Astfel, în materie penală, având în vedere prevederile art. 36 alin. 3 
din Legea nr. 304/2004 republicată, potrivit cărora în cadrul tribunalelor 
funcţionează secţii, sau după caz complete specializate pentru cauze civile, 
penale, comerciale, cu minori şi de familie, de contencios administrativ şi 
fiscal, ori privind conflicte de muncă şi asigurări sociale sau pentru alte 
materii şi în scopul realizării măsurilor impuse de dispoziţiile art. 41 din 
legea mai sus citată, s-a apreciat că, în conformitate cu dispoziţiile art. 
453 Cod procedură penală, prin prisma indicatorilor statistici, respectiv 
numărul de cauze şi diversitatea complexităţii în aceste cauze se impun a 
funcţiona – în cursul anului 2006 – două complete pentru judecata 
cauzelor în recurs, două complete pentru judecarea cauzelor în apel, 
patru complete pentru judecata cauzelor în fond. 

În concret, sub aspect statistic, în anul 2006, activitatea secţiei 
penale în domeniul justiţiei pentru minori, se prezintă astfel : 

Au fost înregistrate 105 cauze penale având ca obiect infracţiuni 
săvârşite de minori sau asupra minorilor ( 28 cauze – fond penal, 47 cauze 
– apel penal, 30 cauze – recurs penal ). 

Urmare stocului de 19 dosare existent la începutul anului în acest 
gen de cauze ( 10 cauze fond, 5 cauze apel, 4 cauze recurs ), Secţia penală 
a Tribunalului Dâmboviţa a avut de soluţionat în anul 2006, un număr 
de 124 asemenea cauze ( 38 cauze fond penal, 52 – cauze apel penal şi 34 
– cauze recurs penal ), şi s-a pronunţat în 106 astfel de cauze având acest 
obiect ( 33 hotărâri pronunţate ca instanţă de fond, 44 decizii pronunţate 
ca instanţă de apel, 29 decizii pronunţate ca instanţă de recurs ). 

Regimul sancţionator aplicat infractorilor minori în anul 2006 
evidenţiază preocuparea magistraţilor desemnaţi pentru soluţionarea 
acestui gen de cauze, pentru corelarea dispoziţiilor legale interne cu 
dispoziţiile principalelor instrumente internaţionale care reglementează 
privarea copiilor în libertate ( Convenţia asupra Drepturilor Copilului, 
Regulile Naţiunilor Unite pentru Protecţia Copiilor Privaţi de Libertate ). 

Sub acest aspect, remarcăm orientarea magistraţilor spre 
promovarea alternativelor la pedepsele cu închisoarea, subliniindu-se 
faptul că impunerea şi executarea lor – a alternativelor – urmăresc 
dezvoltarea simţului reponsabilităţilor infractorului faţă de comunitate. 



 36

În concret, în anul 2006, faţă de 3 inculpaţi minori s-a dispus 
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, faţă de 1 inculpat 
minor s-a dispus suspendarea executării pedepsei, iar faţă de 2 inculpaţi 
minori s-a dispus încredinţarea supravegherii, pe timp de un an, 
mamelor inculpaţilor. 

Important de subliniat că legislaţia actuală reglementează 
desemnarea judecătorilor care să soluţioneze cauze cu minori ( art. 41 din 
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară ) fără a se prevedea 
necesitatea specializării lor în această problematică. 

Lacuna legislaţiei, pare a fi însă acoperită de grija Institutului 
Naţional al Magistraturii, soldată cu organizarea unor seminarii de 
formare în domeniul justiţiei pentru minori, cu participarea unor experţi 
străini, cu o înaltă competenţă profesională, seminarii de natură a 
contribui la cunoaşterea legislaţiei din acest domeniu şi respectiv la 
aplicarea unitară a acesteia     ( în anul 2006 judecători desemnaţi în 
cadrul secţiei, cu soluţionarea cauzelor cu infractori şi părţi vătămate 
minori, au participat la seminarii, având ca temă „ Sprijin pentru 
îmbunătăţirea justiţiei pentru minori în România ”, organizate la Braşov 
şi Amara ). 

În materie civilă au funcţionat 6 complete specializate pentru cauze 
cu minori, care au soluţionat în cursul anului 2006 un număr de 538 
dosare, având ca obiect Legile nr. 272 şi 273/2004. 

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

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

Acest parteneriat a funcţionat în cursul anului 2006, Tribunalul 
Dâmboviţa, prin secţia civilă având întâlniri bilaterale cu majoritatea 
instituţiilor implicate, în cadrul cărora s-au pus bazele colaborării pentru 
eficientizarea actului de justiţie în acest domeniu. 

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

De asemenea, judecătorii din cadrul secţiei civile au participat la 
simpozioane – organizate atât de Institutul Naţional al Magistraturii la 
nivel naţional, cu problematica pentru minori, cât şi la nivel judeţean, iar 
un judecător a fost selecţionat pentru a îndeplini funcţia de formator pe 
probleme de minori, pentru categoria de magistraţi. 

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

S-a asigurat de asemenea, o colaborare eficientă şi cu 
reprezentanţii Ministerului Public – care participă activ la soluţionarea 
acestor cauze.   

 
3.10. Stadiul aplicării dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 şi ale 

Legii nr. 677/2001 
Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public şi ale art. 77-81 din Regulamentul de ordine 
interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 387/2005, şi-a desfăşurat activitatea şi în 
anul 2006, Biroul de Informare şi relaţii publice din cadrul Tribunalului 
Dâmboviţa. 

În acest cadru, a fost realizată atât activitatea de soluţionare în 
termen a sesizărilor, conform dispoziţiilor Legii nr. 544/2001, fiind 
asigurate şi legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare 
in masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în 
condiţiile legii. 

În anul de referinţă au fost formulate un număr total de 7 solicitări de 
interes public, dintre care 5 au fost înaintate de către persoane juridice, 
iar celelalte 2 de către persoane fizice. 

Din cele 7 solicitări de interes public, 6 dintre ele au fost 
soluţionate în mod favorabil, iar unul a primit răspuns negativ, 
informaţiile solicitate neîncadrându-se în sfera informaţiilor de interes 
public.  

Menţionăm că toate solicitările au fost formulate pe suport de 
hârtie. 
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Nu au existat reclamaţii administrative privind liberul acces la 
informaţiile de interes public şi, de asemenea, nici plângeri în contencios 
administrativ întemeiate pe Legea nr. 544/2001 referitoare la instanţa 
noastră. 

Totuşi, au fost înregistrate un număr de 8 plângeri în contencios 
administrativ, întemeiate pe legea mai sus menţionată, care priveau însă 
activitatea  altor instituţii publice.  

În vederea asigurării accesului publicului la informaţiile de interes 
public care se furnizează din oficiu, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 
din Legea nr. 544/2001, funcţionează, în continuare, un punct de 
informare-documentare, unde sunt puse la dispoziţia justiţiabililor 
materiale informative în vederea unei mai bune desfăşurări a actului de 
justiţie, precum şi formulare de cereri de informaţii de interes public şi de 
reclamaţii administrative. Precizăm că punctul de informare-documentare 
a fost vizitat de aproximativ 15 persoane. 

S-a întocmit şi s-a actualizat ori de câte ori a fost nevoie Buletinul 
informativ al Tribunalului Dâmboviţa şi au fost afişate la sediul instanţei 
informaţiile de interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
544/2001 şi a Normelor metodologice de aplicare a legii sus-menţionate. 

Au fost introduse şi actualizate toate datele necesare pe website-ul 
Ministerului Justiţiei, la rubrica – Informaţii de interes public, care poate 
fi accesat de orice persoană interesată la adresa: portal. just.ro 

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

În ceea ce priveşte aplicarea Legii nr. 677/2001, menţionăm că toate 
operaţiunile specifice s-au efectuat în condiţiile legii, neexistând situaţii 
care să impună notificarea autorităţii de supraveghere, conform 
prevederilor art. 22. 

La nivelul Tribunalului Dâmboviţa, în anul 2006, nu au fost 
înregistrate cereri în baza art. 29 de transfer în străinătate al datelor cu 
caracter personal. 

În procesul aplicării prevederilor Legii nr. 677/2001 s-au înregistrat 
dificultăţi în privinţa înţelegerii corecte a termenilor cu care operează şi a 
domeniului de aplicare. 

Iată de ce apreciem că se impun distribuirea unor materiale 
informativ – explicative, elaborarea unor ghiduri care să prevadă 
atribuţiile specifice de monitorizare a aplicării Legii nr. 667/2001, 
precum şi organizarea unor întâlniri cu specialişti, în scopul pregătirii 
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personalului responsabil cu monitorizarea aplicării legislaţiei din acest 
domeniu. 

 

 

3.11. Aspecte privind calitatea managementului la nivelul 

instanţei 
Pentru a se discuta calitatea managementului de la nivelul unei 

instanţe judecătoreşti cum este tribunalul, se impune să fie făcute câteva 
precizări cu privire la stilul de management folosit în concret. 

Astfel, managementul folosit la nivelul unui tribunal nu poate fi decât 
unul de echipă, participativ, aşa cum a fost şi la Tribunalul Dâmboviţa în 
anul 2006. 

Realizarea obiectivelor deosebite pe care le-a avut tribunalul în anul 
2006 nu putea să aibă loc fără o bună colaborare între managerii de la 
diferite nivele, respectiv preşedinte, vicepreşedinte şi preşedinţii de secţii şi 
fără ca o parte din atribuţiile manageriale să fie delegate, atât sub 
aspectul îndeplinirii, dar şi al răspunderii, unor colegi judecători. 

Echipa managerială şi-a dorit, şi considerăm că a reuşit, să se 
asigure o atmosferă de lucru adecvată, corespunzătoare, pentru întreg 
personalul, în care fiecare salariat să îşi cunoască îndatoririle legale şi 
regulamentare şi să le îndeplinească în mod conştient, fără vreo intervenţie 
autoritară a managerilor. 

S-a apreciat că asigurarea unui climat de muncă corespunzător 
reprezintă condiţia premisă pentru obţinerea unor rezultate pozitive. 

Această atmosferă a putut fi asigurată doar în contextul unei 
comunicări permanente, bilaterale între manager şi personalul de execuţie 
iar atunci când au apărut situaţii de criză minore acestea au fost 
gestionate în mod eficient. 

În acelaşi timp, s-a urmărit de la începutul anului ca întreaga 
activitate a tribunalului să fie organizată cât mai eficient. 

Astfel, prin ordinul de serviciu dat de preşedintele tribunalului la 
începutul anului cu aprobarea Colegiului de conducere, s-a făcut 
repartizarea judecătorilor pe secţii şi pe complete, aceasta din urmă pe 
baza propunerilor preşedinţilor de secţii. 

De asemenea, tot pe baza propunerilor făcute de preşedinţii de secţii, 
au fost desemnaţi judecătorii care să îndeplinească şi alte activităţi decât 
cea de judecată şi au fost avute în vedere disponibilitatea de a desfăşura 
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aceste activităţi, pasiunea şi interesul manifestat pentru o problemă anume, 
dar şi repartizarea echitabilă a sarcinilor. 

Tot prin ordinul de serviciu a fost repartizat pe secţii şi pe celelalte 
compartimente ale instanţei, personalul auxiliar de specialitate şi celălalt 
personal din cadrul tribunalului ( funcţionarii publici şi personalul 
contractual ). 

În acest fel considerăm că, raportat şi la rezultatele obţinute la 
sfârşitul anului, am asigurat o folosire cât mai eficientă a resurselor 
umane. 

Este de netăgăduit că obiectivul principal al echipei manageriale a 
fost obţinerea unor rezultate pozitive, superioare anilor precedenţi, în 
activitatea de judecată, situaţia prezentată în partea de început a 
raportului fiind edificatoare. 

Trebuie subliniat însă că aceste rezultate nu puteau fi obţinută fără o 
formare profesională continuă a judecătorilor, atât în sistem centralizat, 
cât şi descentralizat, în organizarea acestei activităţi implicându-se în mod 
substanţial managerii de la toate nivelele. 

O preocupare permanentă a managementului din anul 2006 a 
constituit-o practica judiciară diferită întâlnită în unele hotărâri 
pronunţate de instanţele judecătoreşti de pe raza judeţului şi care a impus 
luarea măsurilor de natură a-i asigura un caracter unitar. 

În sfârşit, echipa managerială a urmărit ca întreaga activitate a 
tribunalului să fie cunoscută, să fie transparentă. 

Exemplificăm câteva din acţiunile întreprinse în sensul celor arătate 
mai sus : 

- organizarea unui seminar pe probleme de drept comunitar, cu 
participarea unor judecători de la Curtea de Apel Ploieşti şi celelalte două 
tribunale arondat acestei Curţi – Prahova şi Buzău, la care moderatorul a 
fost un judecător de la Tribunalul Dâmboviţa ; 

- organizarea unui seminar naţional cu tema „ Sistemul judiciar 
românesc în pragul integrării europene ” cu ocazia Zilei Europene a 
Justiţiei Civile, împreună cu Consiliul Superior al Magistraturii, Uniunea 
Juriştilor din România şi Asociaţia profesională a Judecătorilor „ 
Constantin Stătescu ” Târgovişte. 

Tot cu această ocazie s-a organizat un seminar la un liceu din 
municipiul Târgovişte şi o zi a „ Uşilor deschise ” la Tribunalul 
Dâmboviţa, când sediul nostru a fost vizitat de studenţi şi justiţiabili. 

- organizarea unor întâlniri cu participarea judecătorilor de la 
judecătorii şi tribunal pentru discutarea problemelor de drept controversate 
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şi adoptarea unor puncte de vedere unitare care să fie avute în vedere în 
soluţiile pronunţate. 
 Un alt aspect care ţine de calitatea managementului îl reprezintă şi 
activitatea Colegiului de conducere care s-a desfăşurat în condiţi normale, 
hotărârile din cele 15 şedinţe ţinute în anul 2006 fiind adoptate în toate 
situaţiile cu majoritate sau unanimitate de voturi, prin ele luându-se 
măsuri pentru o mai bună organizare şi funcţionare a instanţei.     

 
 

 
3.12. Vulnerabilităţi identificate la nivelul instanţei şi măsurile 

preconizate pentru remediere 
Una din vulnerabilităţile identificate la nivelul tribunalului şi poate 

şi la alte instanţe judecătoreşti a constituit-o participarea într-un număr 
mai mare a judecătorilor la acţiunile de formare profesională continuă          
( seminarii, simpozioane, etc. ) în ultima perioadă a anului ( lunile 
noiembrie şi decembrie ), ajungându-se la descompletarea completelor de 
judecată şi la încetinirea ritmului de soluţionare a cauzelor.  

Pentru înlăturarea acestei stări, în viitor, se impune ca planificările 
acestor acţiuni să fie făcute într-un mod echilibrat pe parcursul 
întregului an. 

Această situaţie a fost influenţată şi de faptul că în aceeaşi perioadă 
au avut loc întâlniri cu judecătorii, la nivelul tribunalului şi al Curţii de 
Apel, pe probleme de practică judiciară neunitară. 

O altă vulnerabilitate constatată a reprezentat-o imposibilitatea 
adaptării în timp şi eficient la modificările legislative survenite. De altfel, 
este cunoscut faptul că unele termene de aplicare a unor dispoziţii legale 
de acest fel au fost prorogate pentru că nu erau create condiţiile 
organizatorice şi logistice de intrare în vigoare. 

Pentru noi judecătorii această vulnerabilitate a constat în lipsa 
timpului necesar pentru studierea aprofundată a modificărilor legislative 
şi în imposibilitatea consacrării unei practice judiciare unitare într-un 
termen scurt. 

Deşi au fost luate măsuri pentru contracararea acestei 
vulnerabilităţi, va trebui ca şi în viitor să ne mobilizăm pentru studierea 
acestor modificări legislative, atât în mod individual, cât şi organizat, la 
nivelul instanţelor judecătoreşti, pentru depistarea acestor norme 
susceptibile de interpretare diferită şi pentru stabilirea unor soluţii unitare 
de aplicare. 
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CAPITOLUL 4 
GESTIONAREA RESURSELOR 

 
4.1. Resursele umane aflate la dispoziţia instanţei în anul 2006 
Tribunalul Dâmboviţa a avut pentru anul 2006 un număr de 37 de 

posturi de judecător aprobate şi finanţate. 
La începutul anului exista un post vacant de judecător, iar de la 1 

ianuarie 2006 s-a mai pensionat un judecător, astfel că am avut 2 posturi 
vacante de acest fel. 

La data de 5 mai 2006 s-a mai pensionat un judecător, iar la 1 
septembrie 2006 a fost promovat un judecător de la Judecătoria 
Târgovişte. 

De la aceeaşi dată un judecător se află în concediu de maternitate şi 
pentru creşterea copilului. 

La sfârşitul anului 2006 Tribunalul Dâmboviţa avea două posturi 
vacante de judecător care au fost scoase la concursul de promovare în 
funcţii de execuţie ce va avea loc în luna februarie 2007. 

Tot la Tribunalul Dâmboviţa există şi 2 posturi de asistent judiciar, 
ambele fiind ocupate. 

Pentru funcţia de grefier au fost aprobate 36 de posturi, din care la 
sfârşitul anului existau vacante două posturi, acestea fiind scoase la 
concursul organizat de Curtea de Apel pentru promovarea în această 
funcţie de execuţie la începutul lunii ianuarie 2007. 

Trebuie spus de la început că numărul de grefieri a fost insuficient, 
ceea ce a condus la o încărcătură mare de dosare pe grefier şi uneori chiar 
la instalarea unei stări de oboseală, cu consecinţe negative asupra calităţii 
actelor procedurale pe care aceştia le întocmesc. 

Din cele 34 posturi de grefier ocupate, patru posturi ( Primul grefier 
şi 3 grefieri şefi de secţie ) sunt funcţii de conducere, iar titularii acestora 



nu intră în şedinţe sau intră într-un ritm mai mic în comparaţie cu ceilalţi 
grefieri. 

 Un grefier are funcţia de grefier – statistician şi unul este delegat la 
Biroul de punere în executare a hotărârilor penale, aceştia, de asemenea, 
neputând intra în şedinţele de judecată. 

Doi grefieri deservesc, prin rotaţie, săptămânal, Biroul de Apostile 
şi nu pot fi repartizaţi în şedinţele de judecată în acelaşi ritm cu ceilalţi 
grefieri. 

Chiar dacă nu am da deoparte grefierii care nu intră în şedinţă şi am 
raporta numărul total de 34 posturi de grefier ocupate la numărul de 35 
de posturi de judecător, rezultă un raport negativ, spre deosebire de 
judecătoriii unde raportul dintre cele două elemente nu numai că este 
pozitiv, dar la unele numărul grefierilor este aproape dublu decât al 
judecătorilor. 

Prezentarea posturilor de grefier şi judecător aprobate şi ocupate la 
31 decembrie 2006 din situaţia următoare este edificatoare: 

 

Grefier Judecător Raportul 
grefieri/judecători

                     Nr.posturi 
 
 
Instanţa PA PO PA PO PA PO 

Tribunalul Dâmboviţa 36 35 37 35 0,97 1,00 
Judecătoria Târgovişte 31 28 23 21 1,34 1,33 
Judecătoria Găeşti 14 14 8 8 1,75 1,75 
Judecătoria Moreni 10 9 6 5 1,66 1,80 
Judecătoria Pucioasa 9 9 5 5 1,80 1,80 
Judecştoria Răcari 10 8 7 5 1,42 1,60 

PA – posturi aprobate; PO – posturi ocupate. 
 
În aceste condiţii, activitatea se desfăşoară cu greutate, mai ales 

atunci când avem şi situaţii de îmbolnăviri, iar dezideratul declarat şi spre 
care se tinde ca fiecare judecător să aibă grefierul său este greu de realizat 
acum la Tribunalul Dâmboviţa. 

Iată de ce, considerăm că se impune suplimentarea statului de 
personal pentru funcţia de grefier cu încă cel puţin 7 posturi, în condiţiile 
în care se va completa şi schema de judecători cu cele 2 posturi vacante. 

Avem în vedere şi faptul ca unul din grefieri să fie desemnat grefier – 
documentarist, care să gestioneze şi biblioteca tribunalului, existenţa 
acestui post fiind de neconceput după mutarea în noul sediu. 

În prezent, situaţia este aglomerată pentru grefieri şi datorită faptului 
că două grefiere se află, de la începutul anului 2007, în concediu de 
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maternitate şi apoi vor continua cu concedii pentru creşterea copilului 
până la vârsta de 2 ani. 

La sfârşitul anului aveam un post vacant de funcţionar public          
( inginer de specialitate ), post creat în cursul anului şi care nu a putut fi 
ocupat, datorită nivelului scăzut de salarizare acordat. 

Aşa cum am arătat, avem şi 2 asistenţi judiciari ( unul reprezentantul 
sindicatelor şi unul al patronatelor ) care participă în completele pentru 
conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care sunt insuficienţi, faţă de 
numărul de cauze de acest fel pe care le-am avut pe rol. 

Apariţia unor situaţii de incompatibilităţi şi concediile de odihnă pe 
care aceştia le-au de luatt au condus deseori la solicitarea unor asistenţi 
de la celelalte tribunale de pe raza Curţii de Apel şi la întârzierea 
soluţionării cauzelor. 

Iată de ce considerăm că se impune mărirea statului de funcţii cu 
încă doi asistenţi judiciari. 

Mutarea în noul sediu impune, de asemenea, suplimentarea statului 
de personal cu cel puţin două posturi de muncitori calificaţi, unul 
electrician şi unul instalator cu atestat pentru centrale termice. 

De asemenea, se mai impune şi crearea unui post de administrator la 
Tribunalul Dâmboviţa care să asigure administrarea sediilor de la 
instanţele judecătoreşti de pe raza întregului judeţ. 

 
4.2. Resursele materiale aflate la dispoziţia instanţei în anul 

2006 
Aşa cum am arătat, sediul în care am funcţionat a fost unul total 

necorespunzător. 
În prezent, se află aproape finalizată investiţia pentru un nou sediu 

al Tribunalului Dâmboviţa şi Judecătoriei Târgovişte, în care sperăm să 
ne mutăm în prima jumătate a anului 2007. 

Terminarea lucrărilor de la această investiţie este condiţionată de 
finanţarea şi amenajarea subsolului clădirii, care nu au fost cuprinse în 
proiectul iniţial, unde vom avea spaţiul pentru cele 2 arhive vechi ale 
instanţelor, pentru arhiva Departamentului economico – financiar, precum 
şi spaţii şi birouri pentru alte oportunităţi. 

Trebuie însă să menţionăm că în noul sediu nu vom dispune de spaţiu 
suficient, aşa cum ne-am propus, şi am dorit atunci când s-a făcut proiectul 
investiţiei, în urmă cu 10 ani, numărul de personal de la cele două instanţe 
era la jumătatea celui existent în prezent. 
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Aşa cum am mai precizat şi cu alte ocazii intenţionăm ca sediul în 
care funcţionăm în prezent să fie supus unei reparaţii capitale şi să-l 
destinăm înfiinţării unui tribunal specializat ( într-una din clădiri ) şi unui 
centru de pregătire a judecătorilor şi personalului auxiliar de specialitate 
din partea de sud – est a României ( în clădirea mare ), aceste propuneri 
fiind făcute şi ordonatorului principal de credite – Ministerul Justiţiei. 

În anul 2006, s-a reuşit dotarea judecătorilor şi a întregului personal 
cu calculatoare, în prezent Tribunalul Dâmboviţa având 101 calculatoare, 
din care 53 au fost asigurate de Ministerul Justiţiei în anul 2006. 

De asemenea, avem în dotare şi funcţionează un număr de 53 
imprimante, insuficiente însă, atât pentru personalul auxiliar, dar mai ales 
pentru judecători care nu au şi imprimante. 

Calculatoarele de la toate instanţele funcţionează în reţea şi a fost 
asigurat accesul la Internet pentru judecători. 

O singură sală de judecată, cea de la secţia penală, dispune de 
instalaţie pentru înregistrarea şedinţelor de judecată. 

Urmează ca şi celelalte săli de judecată, în număr de 3, să fie dotate 
cu astfel de instalaţii. 

De asemenea, se impune asigurarea instalaţiei necesară audierii 
martorilor protejaţi. 

De la data de 1 ianuarie 2007 a fost implementat programul ECRIS 
pe baza căruia se face acum repartizarea aleatorie a dosarelor. 

O problemă o reprezintă parcul auto al tribunalului, compus din 5 
autoturisme, din care trei au aprobare de casare, dar nu au fost casate 
atunci pentru a asigura funcţionarea normală a instanţelor. 

Prin proiectul planului multinaţional de investiţii am solicitat 
înnoirea parcului auto cu 5 autoturisme în anul 2007 şi alte 5 în anul 
2008, astfel încăt să asigurăm şi pentru fiecare judecătorie câte un 
autoturism. 

În anul 2006 au fost asigurate de către ordonatorul principal de 
credite fondurile băneşti necesare pentru plata salariilor, plata 
diferenţelor salariale pe baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi 
irevocabile şi plata premiului anual pentru anul 2006. 

De asemenea, Tribunalului Dâmboviţa i-a fost alocată, în anul 2006, 
suma de 9.000.000 lei pentru investiţia cu privire la sediu. 

Pentru realizarea lucrărilor de la subsol, la care am făcut referire şi 
terminarea investiţiei ne sunt necesari încă 2.000.000 lei pentru anul 
2007, sumă pe care sperăm să o obţinem. 
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Deşi o parte din veniturile băneşti alocate prin buget au fost 
transmise în ultima perioadă a anului, s-a reuşit totuşi o execuţie bugetară 
bună în proporţie de 99 %.   

 
4.3. Vulnerabilităţi identificate în activitatea instanţei şi 

măsurile de remediere preconizate 
 
Una din vulnerabilităţile identificate în materia resurselor o 

constituie necorelarea statului de personal cu competenţele noi care s-au 
acordat tribunalului. 

Exemplificăm câteva situaţii. 
Este ştiut că de la 1 septembrie 2005 activitatea de apostilare a unor 

acte a fost trecută de la Curţile de Apel la tribunale, aceasta   
desfăşurându-se cu personalul existent, care la capitolul grefieri era deja 
insuficient. 

Legile nr. 272/2004 privind protecţia copilului şi nr. 248/2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate au 
condus la creşterea numărului de cauze înregistrate cu cca. 800 de dosare 
în anul 2006, fără ca statele de personal să fie suplimentate. 

Deşi s-au făcut demersuri pentru transferarea unor posturi vacante 
de la judecătorii sau pentru transformnarea unor posturi de personal 
contractual în posturi de grefier, acest lucru durează foarte mult datorită 
procedurilor greoaie – sesizarea Ministerului Justiţiei, analizarea situaţiei 
şi, dacă se apreciază solicitarea oportună, emiterea ordinului, după care 
urmează obţinerea avizului conform al Consiliului Suiperior al 
Magistraturii. 

Au fost situaţii în care astfel de proceduri au durat şi 6 luni de zile. 
Principala măsură de remediere a unor astfel de situaţii este găsirea 

unor soluţii de rezolvare urgentă a solicitărilor de acest fel. 
O altă vulnerabilitate o reprezintă procedurile greoaie din domeniul 

achiziţiilor publice şi lipsa personalului necesar organizării unui 
compartimnent de achiziţii publice, pentru a se asigura în termen 
materialele pentru buna desfăşurare a activităţii. 

Această vulnerabilitate este accentuată şi de lipsa de pregătire a 
personalului în această materie. 

S-ar impune ca cel puţin la nivelul Curţilor de apel să se organizeze 
o întâlnire cu ordonatorii de credite şi managerii economici pentru a se 
stabili o procedură comună de lucru în această materie. 
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CAPITOLUL 5 
RAPORTURILE DINTRE INSTANŢĂ ŞI CELELALTE 

INSTITUŢII ŞI ORGANISME, PRECUM ŞI CU SOCIETATEA 
CIVILĂ 

 
 
5.1. Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii  
Raporturile dintre instanţele judecătoreşti şi Consiliul Superior al 

Magistraturii sunt reglementate de cele 3 legi din domeniul Justiţiei şi 
anume Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, 
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legea nr. 303/2004 
privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi de regulamentele 
adoptate în baza acestor legi. 

În acest cadru normativ au fost şi raporturile dintre Tribunalul 
Dâmboviţa şi Consiliul Superior al Magistraturii din anul 2006. 

De regulă aceste raporturi nu au fost directe, ci s-au derulat prin 
intermediul Curţii de Apel Ploieşti. 

Aceste raporturi au fost şi dinspre Consiliul Superior al 
Magistraturii către instanţă, dar şi dinspre tribunal către Consiliul 
Superior al Magistraturii. 

În primă ipoteză, avem în vedere toate solicitările făcute de către 
Consiliul Superior al Magistraturii prin intermediu Curţii de Apel 
Ploieşti cu privire la date, situaţii, informaţii privind Tribunalul Dâmboviţa 
şi judecătoriile din circumscripţia sa. 

Putem spune că nu au existat situaţii de întârzieri sau de 
necomunicare a datelor solicitate, chiar şi atunci când termenele stabilite 
erau exagerat de scurte. 
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Menţionăm, în acelaşi timp, şi faptul că în anul 2006 a crescut 
considerabil numărul şi complexitatea solicitărilor de acest fel, justificat 
poate de contextul în care s-a desfăşurat activitatea, ( continuarea  
reformării sistemului judiciar în anul de preaderare la Uniunea    
Europeană ), îngreunând uneori activitatea managerială, dar şi a 
judecătorilor implicaţi în rezolvarea acestor probleme. 

În aceeaşi ipoteză se înscriu şi solicitările făcute de Serviciul de 
Inspecţie Judiciară pentru Judecători din cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii pentru verificarea de către preşedintele instanţei sau un alt 
judecător desemnat, cu aprobarea Colegiului  de conducere, a sesizărilor 
făcute de justiţiabili cu privire la conduita judecătorilor şi modul de 
soluţionare a unor cauze. 

În cursul anului 2006 au existat 15 solicitări de acest fel, care au fost 
soluţionate, în principal, de preşedintele instanţei sau de vicepreşedinte, 
iar informările făcute au prezentat în mod obiectiv şi realist situaţiile 
constatate. 

Tot în cadrul acestor raporturi se înscriu şi verificările tematice 
efectuate de inspectorii din cadrul Serviciului de Inspecţie Judiciară 
pentru Judecători cu privire la repartizarea aleatorie a dosarelor şi 
dosarelor mai vechi de 6 luni în recurs şi de 1 an la fonduri şi apeluri. 

Apreciem şi cu această ocazie caracterul informativ, îndrumător şi, 
mai ales preventiv, al acestor verificări, pe care le considerăm utile. 

În cea de-a doua ipoteză, a raporturilor de la instanţă către Consiliul 
Superior al Magistraturii, menţionăm solicitările pentru delegarea şi 
prelungirea delegării în funcţii de conducere, cele pentru constituirea 
completelor specializate, de modificare a statelor de personal, etc. 

Ne permitem să supunem atenţiei o problemă care vizează modul de 
notare a judecătorilor la concursurile pentru promovarea în funcţii de 
execuţie sau numirea în funcţii de conducere. 

Au fost situaţii în care judecătorii au obţinut note foarte mici, fiind 
afectată atât imaginea lor, dar, în general, imaginea justiţiei, în contextul  
în care materialul bibliografic a fost deosebit de vast şi de complex, iar 
examinarea a avut preponderent un caracter teoretic şi nu unul practic, 
cum ar trebui să fie. 

Din această cauză s-a creat un sentiment de temere în rândul 
judecătorilor pentru a participa la asemenea concursuri cu consecinţa 
negativă a neocupării unor posturi vacante de execuţie şi de conducere şi 
cu efecte negative asupra întregii activităţi a instanţelor aflate în astfel de 
situaţii. 
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5.2. Raporturile cu parchetul şi cu organele de poliţie 
Raporturile cu parchetul şi organele de poliţie începând de la nivelul 

funcţiilor de conducere, au fost de colaborare, pe baze principiale, de 
respect reciproc, cu dorinţa din partea ambelor părţi de a se ajunge la 
aplicarea corectă şi eficientă a legii. 

În cursul anului 2006 Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa a 
formulat 40 cereri pentru arestarea preventivă a unor inculpaţi, 18 cereri 
pentru autorizarea unor percheziţii domicliare şi 27 cereri pentru 
autorizarea interceptării şi înregistrării unor convorbiri şi a sesizat 
instanţa noastră cu 75 rechizitorii de trimitere în judecată a unor 
inculpaţi. 

Organele de poliţie au fost cele care au executat mandatele de 
aducere emise de judecătorii instanţei noastre, precum şi mandatele de 
executarea pedepsei închisorii, acestea din urmă fiind în număr de 105. 

La această dată există 24 mandate de executarea pedepsei închisorii 
neexecutate din motive obiective. 

Întotdeauna a existat o bună colaborare pentru executarea în termen 
a acestor acte procedurale, cu excepţia mandatelor de aducere care nu 
întotdeauna au fost executate cu respectarea prevederilor legale. 

Merită în mod special să subliniem solicitudinea de care a dat 
dovadă conducerea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dâmboviţa 
pentru a rezolva problema citării persoanelor fizice din judeţ în cauzele 
având ca obiect restrângerea dreptului la liberă circulaţie, care, după 
cum se cunoaşte, au un termen foarte scurt de soluţionare. 

Se poate concluziona că atunci când au părut disfuncţionalităţi între 
instituţiile noastre la nivel execuţional, ele au fost rezolvate la nivelul 
conducerilor, colaborarea de la acest nivel fiind fără reproşuri. 

 
 
5.3. Raporturile cu barourile de avocaţi, precum şi cu 

experţii judiciari 
În general, raporturile dintre instanţele judecătoreşti de pe raza 

judeţului Dâmboviţa şi Baroul de Avocaţi au fost de colaborare, colegii 
avocaţi fiind consideraţi ca actori principali în înfăptuirea actului de 
justiţie. 

La nivelul de conduceri au existat întâlniri periodice şi ori de câte ori 
a fost nevoie, în cadrul cărora ne-am informat reciproc cu privire la unele 
deficienţe, atât din partea instanţelor, cât şi din partea Baroului şi am găsit 
soluţiile necesare înlăturării lor şi asigurării unei activităţi normale. 
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Menţionăm, cu titlu exemplificativ, situaţii rezolvate în acest fel : 
- luarea peste rând a dosarelor cu avocaţi pentru a le da 

posibilitatea să se deplaseze şi la alte instanţe de judecată unde aveau 
dosare pe rol ; 

- plata cu întârziere a onorariilor atunci când a fost asigurată 
asistenţa judiciară din oficiu şi întocmirea defectuoasă uneori a situaţiilor 
prin care se solicitau aceste plăţi ; 

- asigurarea unor spaţii în incinta instanţelor judecătoreşti în care 
avocaţii să îşi desfăşoare activitatea ; 

- lipsa la şedinţele de judecată a unor avocaţi aleşi sau numiţi din 
oficiu, fără a fi motivată în vreun fel. 

Stilul eficient de rezolvare a unor astfel de situaţii pe care l-am 
adoptat constituie o garanţie că şi înviitor raporturile dintre Tribunalul 
Dâmboviţa şi Baroul de Avocaţi Dâmboviţa vor fi de colaborare, 
principiale şi de respect reciproc. 

Raporturile cu experţii pot fi apreciate, în general, prin modul în 
care au fost întocmite expertizele judiciare dispuse de instanţele 
judecătoreşti. 

În cadrul Biroului local pentru expertize tehnice judiciare se află în 
evidenţă 96 de experţi tehnici şi 40 de experţi contabili. 

În anul 2006 au fost efectuate 252 de expertize dispuse de Tribunalul 
Dâmboviţa, cele mai multe fiind expertize contabile ( 84 ) în specialitate 
construcţii civile ( 52 ) şi topografice ( 46 ). 

Cu părere de rău trebuie să spunem că nu de puţine ori rapoartele de 
expertize întocmite în cauze nu au calitatea cerută de lege, dispunându-se 
completarea sau refacerea lor. 

În foarte multe cazuri expertizele nu sunt efectuate în termenele 
stabilite de instanţa de judecată, această împrejurare constituind, de 
foarte multe ori, motivele principale pentru depăşirea termenului rezonabil 
de soluţionare. 

Este suficient să menţionăm că din cele 81 dosare civile cu o vechime 
mai mare de 1 an existente pe rolul instanţelor judecătoreşti la 31 
decembrie 2006, 59 cauze erau amânate pentru lipsa rapoartelor de 
expertiză, refacerea sau completarea acestora. 

În aceste condiţii, judecătorii de la Tribunalul Dâmboviţa au fost 
nevoiţi să aplice numai ei 46 de amenzi judiciare experţilor, în cazul unora 
fiind aplicate şi două sau trei amenzi judiciare în aceeaşi cauză. 

Sunt şi specialităţi  în care numărul experţilor tehnici este insuficient. 
De exemplu, în specialitatea topografie, există numai 11 experţi, care au 
efectuat în anul 2006 pentru toate instanţele judecătoreşti de pe raza 
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judeţului cel mai mare volum de expertize ( 455 ), constatându-se că 
numărul lor este insuficient. 

Este necesar ca Ministerul Justiţiei, care gestionează această 
problemă, să organizeze concursuri pentru completarea tuturor 
specialităţilor cu numărul de experţi necesari. 

    
5.4. Raporturile cu mass – media 
În relaţiile cu mass – media am avut în vedere că aceasta reprezintă 

principalul mijloc de reflectare a actului de justiţie în societatea civilă, de 
a-l face transparent şi cunoscut cetăţenilor. 

Pe plan local, apreciem mass – media pentru obiectivitatea de care a 
dat dovadă atunci când activitatea noastră a făcut obiectul unor articole de 
presă sau a unor emisiuni T.V. 

Prin intermediul conducerii tribunalului, în cadrul unor conferinţe de 
presă, ţinute în anul 2006, au fost prezentate rezultatele activităţii pe care 
am desfăşurat-o şi problemele cu care ne-am confruntat. 

De asemenea, conducerea tribunalului împreună cu purtătorul de 
cuvânt, au participat la emisiuni televizate în cadrul cărora au fost 
dezbătute probleme care interesau comunitatea la un moment dat. 

Prin purtătorul de cuvânt al tribunalului au fost date comunicate de 
presă cu privire la unele evenimente din activitatea noastră, cum ar fi 
organizarea unor seminarii sau organizarea Zilei Europene a Justiţiei 
Civile. 

Purtătorul de cuvânt a răspuns întotdeauna solicitărilor venite din 
partea mass – mediei, comunicând cu promptitudine datele şi informaţiile 
cerute. 

În anul 2006, în mass media locală nu au fost prezentate aspecte 
negative majore din activitatea instanţelor judecătoreşti. 

Transparenţa actului de justiţie şi necesitatea cunoaşterii mai bine de 
către societatea civilă a activităţii instanţelor judecătoreşti ne obligă ca şi 
în viitor să găsim în mass – media un partener prin care să ne prezentăm 
şi realizările, nu doar sincopele şi în felul acesta să crească încrederea 
cetăţenilor în justiţie.  

 
5.5. Raporturile cu justiţiabilii şi cu organismele societăţii 

civile 
Raporturile dintre judecători şi justiţiabili în cadrul proceselor care 

au fost pe rol au avut la bază normele procedurale şi regulamentare. 
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Actualul Regulament de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti 
a înlăturat contactul direct dintre conducerea instanţelor şi justiţiabili prin 
audienţele care se acordau aceştia având la îndemână posibilitatea de a se 
adresa în scris cu memorii şi petiţii, conform Ordonanţei Guvernului nr. 
27/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 233/2002. 

În cursul anului 2006 au fost înregistrate la Tribunalul Dâmboviţa 
149 petiţii din partea justiţiabililor, persoane fizice sau juridice. 

Aceste petiţii au fost repartizate spre soluţionare secţiilor şi 
compartimentelor tribunalului, iar răspunsurile au fost formulate şi 
comunicate în termen petiţionarilor. 

Un număr de 23 de petiţii au fost înaintate spre soluţionare 
autorităţilor şi instituţiilor competente, apreciindu-se că ele au fost greşit 
adresate instanţei noastre, petiţionarii fiind înştiinţaţi de acest lucru. 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul tribunalului s-a 
îngrijit de înregistrarea şi repartizarea petiţiilor, precum şi de 
comunicarea la timp a răspunsurilor. 

Pentru a veni în ajutorul justiţiabililor Biroul de Informare şi Relaţii 
Publice le-a pus la dispoziţie Ghiduri Juridice cuprinzând informaţii cu 
privire la modul de întocmire a cererilor şi acţiunilor de chemare în 
judecată, taxele judiciare de timbru, instituţiile juridice mai importante, 
etc. 

În prezent, în arhiva tribunalului a fost creat un infochioşc I.T. prin 
care justiţiabilii vor putea în viitor să obţină direct informaţiile cu privire 
la cauzele înregistrate şi aflate pe rol.  
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CONCLUZII 
 

Prin Raportul pe care l-am întocmit am încercat să redăm activitatea 
desfăşurată de Tribunalul Dâmboviţa în anul 2006, într-o prezentare cât 
mai sintetică. 

Subliniem încă odată însă faptul că activitatea judecătoriilor şi a 
tribunalului a fost mult mai vastă şi diversificată şi aceasta a presupus 
eforturi deosebite din partea întregului personal. 

Cum un bilanţ al unei perioade de activitate înseamnă şi prezentarea 
unor proiecte pentru viitor, vom reda în continuare câteva din obiectivele 
pe care le vom urmări să le realizăm în anul 2007. 

Noul statut al României de stat membru al Uniunii Europene 
reprezintă o nouă provocare, în general pentru întreaga societate 
românească, dar în mod special pentru sistemul judiciar, ce va trebui să 
găsească soluţii responsabilităţilor deosebite enunţate de ţara noastră în 
procesul de preaderare, dar şi ralităţilor noi de după aderare. 

Noi, judecătorii, va trebui să răspundem acestei provocări printr-o 
pregătire profesională continuă, printr-o aplicare cât mai corectă a 
normelor dreptului intern, dar şi a celor ale dreptului comunitar, acolo 
unde este cazul, toate acestea având ca finalitate pronunţarea unor 
hotărâri cât mai legale şi mai temeinice, în acest fel urmând a dovedi că 
suntem adevăraţi profesionişti ai dreptului. 

Avem motive să considerăm că şi în anul 2007, se va continua 
implementarea măsurilor de reformă a sistemului judiciar prevăzute în 
Planul de Acţiune, care să asigure o îmbunătăţire mai substanţială a 
actului de justiţie. 

Îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie nu va reprezenta doar un 
scop în sine, ci vor urmări ca prin aceasta să satisfacem într-o mai mare 
măsură doleanţele persoanelor care se adresează tribunalului şi să le 
facem să aibă o mai mare încredere în justiţie. 
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Asigurarea unor condiţii materiale mai bune prin mutarea în noul 
sediu, pe care o preconizăm pentru jumătatea anului, informatizarea totală 
a instanţei începută în anul 2006 şi pregătirea profesională bună a 
judecătorilor de la tribunal, sunt elemente esenţiale care ne dau 
certitudinea că actul de justiţie ce se va înfăptui în anul 2007 va avea o 
calitate superioară. 

În aceeaşi măsură se va urmări ca imaginea noastră, a instanţelor 
judecătoreşti, să fie şi ea îmbunătăţită.Cunoaştem că acest lucru nu poate 
fi realizat fără ca noi să avem curajul să ieşim în societate şi să ne 
prezentăm aşa cum suntem, şi cu bune şi cu rele.Să nu mai aşteptăm ca 
mass-media să prezinte doar “bombele” din activitatea noastră. 

Paşii mici făcuţi până acum şi câştigurile realizate prin transparenţa 
pe care am încercat să o arătăm ne încurajează să considerăm că anul pe 
care l-am început va fi un an cu o mai mare transparenţă, în care 
societatea civilă ne va cunoaşte mai bine activitatea, ne va judeca mai 
obiectiv, iar imaginea noastră va fi cât mai apropiată de cea reală. 

Sperăm că modul în care am organizat astăzi adunarea noastră 
generală şi am prezentat activitatea Tribunalului Dâmboviţa din anul 
2006 să fie un început de bun augur. 

 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
FLOREA UNGUREANU 
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