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INTRODUCERE 
Scurte consideraţii privind situaţia instanţei in anul 2012 

 

În anul 2012, activitatea Tribunalului Giurgiu s-a desfăşurat în acelaşi 
sediu din municipiul Giurgiu, structura acestuia fiind alcătuită din două secţii, 
una penală şi cealaltă civilă, în cadrul cărora funcţionează complete 
specializate în materiile prevăzute de lege. În conformitate cu Regulamentul 
de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, în instanţă există o grefa, o 
registratură, o arhivă, o bibliotecă şi un birou de informare şi relaţii publice, 
precum şi compartimentul de executări penale. 

În circumscripţia teritorială a tribunalului se află municipiul Giurgiu, 
oraşele Bolintin Vale şi Mihăileşti, precum şi 51 comune cu 166 sate; de 
asemenea, sub jurisdicţia tribunalului se află Judecătoriile Giurgiu şi Bolintin 
Vale, prima având în circumscripţia sa municipiul Giurgiu şi 30 comune cu 94 
localităţi, precum şi Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Giurgiu iar 
secunda oraşele Bolintin Vale şi Mihăileşti, precum şi 17 comune cu un total 
de 52  de sate. 

Asigurarea realizării eficiente a actului de justiţie, de natură să 
răspundă nevoilor cetăţeanului şi să determine încrederea în justiţie şi, 
implicit, respectul faţă de lege au fost şi în anul 2012 principalele obiective ale 
activităţii judecătorilor şi personalului auxiliar de la Tribunalul Giurgiu şi de la 
cele două judecătorii din raza sa de competenţă teritorială. 

Principalele probleme cu care s-au confruntat instanţele giurgiuvene au 
fost determinate, ca şi în ultimii ani,  de lipsa corelării modificărilor legislative 
cu politica resurselor umane, în sensul că primele nu au în vedere volumul de 
activitate al fiecărei instanţe.  
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CAPITOLUL I 
Starea instanţei în anul 2012 

 
SECŢIUNEA I 

Activitatea instanţei 
 

§1. Volumul de activitate la nivelul instanţei, pe secţii / complete 
specializate / materii 

 
Cauze pe rol 

Secţia 
Stadiul 

procesual 
Materia 

Stoc  
Nou 
intrate 

Total 
Cauze 

soluţionate 
Cauze 

nesoluţionate Cauze 
suspendate 

Fond  113 1.006 1.119 899 220 0 
Apel  3 10 13 11 2 0 

Penal 

Recurs  50 674 724 665 59 0 
  Total penal 166 1.690 1.856 1.575 281 0 

Insolvenţă 537 620 1.157 559 598 13 
Fond comercial 97 148 245 162 83 30 
Fond civil 89 395 484 380 104 13 
Litigii muncă/A.S 431 926 1.357 856 501 215 
Contencios A.F. 285 922 1.207 685 522 91 

Fond 

Total fond 1.439 3.011 4.450 2.642 1.808 362 
Apel  84 156 240 149 91 22 

Plângeri sesizări 205 1.000 1.205 819 386 95 
Patrimoniale 493 1.024 1.517 1.037 480 105 
Comerciale 20 20 40 34 6 5 

Civil 

Recurs 

Total recurs  718 2.044 2.762 1.890 872 205 
  Total civil 2.241 5.211 7.452 4.681 2.771 589 

Total fond 1.552 4.017 5.569 3.541 2.028 362 
Total apel 87 166 253 160 93 22 

Total recurs 768 2.718 3.486 2.555 931 205 
Total general  2.407 6.901 9.308 6.256 3.052 589 

 
§2. Încărcătura pe judecător 
 
a) Tribunalul Giurgiu 

SECŢIA CIVILĂ 
Stoc anterior Dosare nou intrate Total dosare pe rol 

Numele 
şi prenumele  

Stadiul 
procesual Nr. TPC Nr. TPC Nr. TPC 

FOND 377 3.312,00 332 2.423,00 709 5.735,00 

APEL 14 105,00 4 23,25 18 128,25 

BURTAVEL MARIANA 

RECURS 210 1.196,00 835 3.703,70 1.045 4.899,70 
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Stoc anterior Dosare nou intrate Total dosare pe rol 
Numele 

şi prenumele  
Stadiul 

procesual Nr. TPC Nr. TPC Nr. TPC 

TOTAL 601 4613,00 1.171 6149,95 1.772 10762,95 

FOND 102 787,00 348 2.888,00 450 3.675,00 

APEL 37 259,50 89 530,25 126 789,75 

RECURS 131 790,40 760 3.427,45 891 4.217,85 
CERCEL-MAREŞ ION 

TOTAL 270 1836,90 1.197 6845,70 1.467 8682,60 

FOND 112 862,00 321 2.330,00 433 3.192,00 

APEL 12 93,75 8 56,25 20 150,00 

RECURS 205 1.034,80 565 2.571,40 770 3.606,20 
CORNEA MONICA 

TOTAL 329 1990,55 894 4957,65 1.223 6948,20 

FOND 334 3.094,00 319 2.417,00 653 5.511,00 

APEL 3 16,50 6 38,25 9 54,75 

RECURS 75 524,55 683 3.004,95 758 3.529,50 
NICULA ION 

TOTAL 412 3635,05 1.008 5460,20 1.420 9095,25 

FOND 148 1.123,00 432 3.712,00 580 4.835,00 

APEL 9 75,00 9 57,75 18 132,75 

RECURS 103 625,95 655 2.862,15 758 3.488,10 
RĂDUCU FLORENTINA 

TOTAL 260 1823,95 1.096 6631,90 1.356 8455,85 

FOND 75 651,00 179 1.303,00 254 1.954,00 

APEL 11 72,75 8 56,25 19 129,00 

RECURS 72 361,40 297 1.411,15 369 1.772,55 
AYDIN  LUCIANA 

TOTAL 158 1085,15 484 2770,40 642 3855,55 

FOND 189 1.806,00 401 3.349,00 590 5.155,00 

APEL 43 282,00 73 444,75 116 726,75 

RECURS 264 1.374,10 814 3.667,30 1.078 5.041,40 
TUDORACHE GHEORGHE 

TOTAL 496 3462,10 1.288 7461,05 1.784 10923,15 

FOND 140 662,15 415 3.612,00 555 4.274,15 

APEL 34 232,50 79 479,25 113 711,75 

RECURS 158 869,05 635 2.874,95 793 3.744,00 
UDREA MIRELA-ZINA 

TOTAL 332 1763,70 1.129 6966,20 1.461 8729,90 

FOND 13 21,00 121 893,00 134 914,00 

APEL 19 113,25 34 217,50 53 330,75 

RECURS 50 326,95 305 1.485,25 355 1.812,20 
PINCIU CRISTINA 

TOTAL 82 461,20 460 2595,75 542 3056,95 

FOND 256 2.294,00 138 988,00 394 3.282,00 

APEL 8 87,75 62 373,50 70 461,25 

RECURS 74 477,10 452 1.912,95 526 2.390,05 
URECHE GRIGORE 

TOTAL 338 2858,85 652 3274,45 990 6133,30 

 

SECŢIA PENALĂ 
Stoc 

anterior 
Dosare 

nou intrate 
Total dosare 

pe rol Numele  
şi prenumele  

Stadiul 
procesual 

Nr. TPC Nr. TPC Nr. TPC 

NETEJORU LUCIAN FOND 0 0,00 115 731,00 115 731,00 
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Stoc 
anterior 

Dosare 
nou intrate 

Total dosare 
pe rol Numele  

şi prenumele  
Stadiul 

procesual 
Nr. TPC Nr. TPC Nr. TPC 

APEL 0 0,00 5 60,75 5 60,75 

RECURS 99 320,45 495 1486,55 594 1.807,00 

TOTAL 99 320,45 615 2278,30 714 2598,75 

FOND 31 241,00 292 1885,00 323 2.126,00 

APEL 1 6,00 4 53,25 5 59,25 

RECURS 71 258,05 501 1500,85 572 1.758,90 
ISTRĂTESCU ACHIM 

TOTAL 103 505,05 797 3439,10 900 3944,15 

FOND 33 205,00 293 1649,00 326 1.854,00 

APEL 2 15,75 6 113,25 8 129,00 

RECURS 79 284,05 578 1747,20 657 2.031,25 
GHIŢĂ OIŢA 

TOTAL 114 504,80 877 3509,45 991 4014,25 

FOND 29 223,00 303 1766,00 332 1.989,00 

APEL 1 6,00 5 105,75 6 111,75 

RECURS 100 323,70 545 1651,00 645 1.974,70 
POPESCU GHERGHIŢA 

TOTAL 130 552,70 853 3522,75 983 4075,45 

FOND 20 161,00 3 16,00 23 177,00 

APEL 2 15,75 0 0,00 2 15,75 

RECURS 161 549,29 88 279,50 249 828,79 
CODREANU PETRONELA 

TOTAL 183 726,04 91 295,50 274 1021,54 

 

b) Judecătoria Giurgiu 
 

Stoc  
anterior 

Dosare nou intrate 
Total dosare pe 

rol Numele  
şi prenumele  

Stadiul 
procesual 

Nr. TPC Nr. TPC Nr. TPC 

CIVIL 756 5.545,00 1.016 5.607,00 1.772 11152,00 

PENAL 20 134,00 58 389,00 78 523,00 
BĂRĂILĂ  

ROXANA CRISTINA 
TOTAL 776 5.679,00 1.074 5.996,00 1.850 11675,00 

CIVIL 498 2.348,00 620 3.228,00 1.118 5576,00 

PENAL 213 1.096,00 903 4.174,00 1.116 5270,00 
CONSTANTINOF  
MARIA ADELINA 

TOTAL 711 3.444,00 1.523 7.402,00 2.234 10846,00 

CIVIL 659 4.370,00 1.050 5.516,00 1.709 9886,00 

PENAL 33 208,00 60 373,00 93 581,00 DĂIANU ION 

TOTAL 692 4.578,00 1.110 5.889,00 1.802 10467,00 

CIVIL 856 5.823,00 1.119 5.789,00 1.975 11612,00 

PENAL 19 125,00 54 344,00 73 469,00 DATCU CAMELIA 

TOTAL 875 5.948,00 1.173 6.133,00 2.048 12081,00 

CIVIL 329 2.267,00 263 1.624,00 592 3891,00 

PENAL 148 833,00 941 4.248,00 1.089 5081,00 FILIP ADRIANA 

TOTAL 477 3.100,00 1.204 5.872,00 1.681 8972,00 

MACSINOIU  CIVIL 669 4.602,00 1.153 5.381,00 1.822 9983,00 
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Stoc  
anterior 

Dosare nou intrate 
Total dosare pe 

rol Numele  
şi prenumele  

Stadiul 
procesual 

Nr. TPC Nr. TPC Nr. TPC 

PENAL 29 180,00 53 344,00 82 524,00 ALEXANDRU 

TOTAL 698 4.782,00 1.206 5.725,00 1.904 10507,00 

CIVIL 665 4.569,00 924 4.754,00 1.589 9323,00 

PENAL 12 79,00 85 509,00 97 588,00 
MÎRLOGEANU  
MARIANA 

TOTAL 677 4.648,00 1.009 5.263,00 1.686 9911,00 

CIVIL 678 4.692,00 1.248 5.568,00 1.926 10260,00 

PENAL 19 119,00 125 702,00 144 821,00 NEGHINĂ  
IONEL FLORIN 

TOTAL 697 4.811,00 1.373 6.270,00 2.070 11081,00 

CIVIL 873 5.785,00 1.124 5.785,00 1.997 11570,00 

PENAL 23 139,00 109 676,00 132 815,00 NICULA  
NICOLETA RAMONA 

TOTAL 896 5.924,00 1.233 6.461,00 2.129 12385,00 

CIVIL 868 5.277,00 511 1.108,00 1.379 6385,00 

PENAL 4 16,00 2 8,00 6 24,00 BARBULESCU RAMONA 
(fosta Latea) 

TOTAL 872 5.293,00 513 1.116,00 1.385 6409,00 

CIVIL 55 338,00 345 2.008,00 400 2346,00 

PENAL 3 16,00 685 3.371,00 688 3387,00 ORZAŢĂ MANUELA 

TOTAL 58 354,00 1.030 5.379,00 1.088 5733,00 

CIVIL 769 5.210,00 1.172 5.773,00 1.941 10983,00 

PENAL 21 164,00 74 417,00 95 581,00 POMENEA MARIAN 

TOTAL 790 5.374,00 1.246 6.190,00 2.036 11564,00 

CIVIL 815 5.552,00 1.173 5.840,00 1.988 11392,00 

PENAL 14 88,00 165 826,00 179 914,00 ROHNEAN DIANA ALINA 

TOTAL 829 5.640,00 1.338 6.666,00 2.167 12306,00 

CIVIL 0 0,00 868 4.661,00 868 4661,00 

PENAL 0 0,00 52 342,00 52 342,00 IVANCIUC SORIN VASILE 

TOTAL 0 0,00 920 5.003,00 920 5003,00 

CIVIL 0 0,00 1.475 5.280,00 1.475 5280,00 

PENAL 0 0,00 11 44,00 11 44,00 DRĂGUŢ MARIUS 

TOTAL 0 0,00 1.486 5.324,00 1.486 5324,00 

CIVIL 0 0,00 1.605 5.277,00 1.605 5277,00 

PENAL 0 0,00 2 8,00 2 8,00 NECULA RADU MIHAI 

TOTAL 0 0,00 1.607 5.285,00 1.607 5285,00 

CIVIL 0 0,00 1.650 5.356,00 1.650 5356,00 

PENAL 0 0,00 8 34,00 8 34,00 SÎRBU TEODOR  

TOTAL 0 0,00 1.658 5.390,00 1.658 5390,00 

 
c) Judecătoria Bolintin Vale 

 

Stoc  
anterior 

Dosare 
nou intrate 

Total dosare 
pe rol 

Numele  
şi prenumele  

Stadiul 
procesual 

Nr. TPC Nr. Nr. TPC Nr. 
Civil 216 1510,00 302 1668,00 518 3.178,00 

Penal 13 74,00 40 255,00 53 329,00 BUGNAR CRISTINA 

TOTAL 229 1.584,00 342 1.923,00 571 3.507,00 
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Stoc  
anterior 

Dosare 
nou intrate 

Total dosare 
pe rol 

Numele  
şi prenumele  

Stadiul 
procesual 

Nr. TPC Nr. Nr. TPC Nr. 
Civil 273 1533,00 511 3253,00 784 4.786,00 

Penal 14 69,00 46 357,00 60 426,00 BURULEANU ALEXANDRA 

TOTAL 287 1.602,00 557 3.610,00 844 5.212,00 

Civil 0 0,00 504 2408,00 504 2.408,00 

Penal 0 0,00 48 299,00 48 299,00 DOBRE ANDREEA 

TOTAL 0 0,00 552 2.707,00 552 2.707,00 

Civil 207 1332,00 490 2561,00 697 3.893,00 

Penal 14 107,00 45 294,00 59 401,00 LUCA ROZALIA CRISTINA 

TOTAL 221 1.439,00 535 2.855,00 756 4.294,00 

Civil 276 2284,00 329 2315,00 605 4.599,00 

Penal 22 145,00 29 196,00 51 341,00 TACHE IOANA 

TOTAL 298 2.429,00 358 2.511,00 656 4.940,00 

Civil 177 974,00 473 2423,00 650 3.397,00 

Penal 60 377,00 42 287,00 102 664,00 LUPAŞCU LUCICA 

TOTAL 237 1.351,00 515 2.710,00 752 4.061,00 

Civil 0 0,00 339 1254,00 339 1.254,00 

Penal 0 0,00 2 8,00 2 8,00 TOADER CARMEN  

TOTAL 0 0,00 341 1.262,00 341 1.262,00 

Civil 45 149,00 167 923,00 212 1.072,00 

Penal 0 0,00 18 110,00 18 110,00 COMAN CLAUDIA  

TOTAL 45 149,00 185 1.033,00 230 1.182,00 

§3. Operativitatea pe instanţă, pe secţii / complete specializate, în diferite 
materii şi pe judecător 

Secţia 
Stadiu 
procesual 

Stoc  
anterior 

Dosare  
nou 

intrate 

Total 
dosare 
pe rol 

Dosare 
soluţionate 

Stoc (inclusiv 
dosarele 

suspendate) 

Dosare 
suspendate 

Operativitate 

TRIBUNALUL GIURGIU 

FOND 90 1028 1.118 904 214 0 80,86% 

APEL 4 10 14 12 2 0 85,71% 

RECURS 180 781 961 877 84 15 92,71% 

Secţia 
penală 

TOTAL 274 1.819 2.093 1.793 300 15 86,28% 

FOND 1.532 3.112 4.644 2875 1.769 359 67,09% 

APEL 110 178 288 185 103 22 69,55% 

RECURS 435 1.959 2.394 1648 746 189 74,74% 

Secţia 
civilă 

TOTAL 2.077 5.249 7.326 4.708,00 2.618,00 570 69,69% 

FOND 1.622 4.140 5.762 3.779 1.983 359 69,94% 

APEL 114 188 302 197 105 22 70,36% 

RECURS 615 2.740 3.355 2.525 830 204 80,13% 
TOTAL  

  2.351 7.068 9.419 6.501 2.918 585 73,59% 

JUDECĂTORIA GIURGIU 

  PENAL 558 3.387 3.945 3.232 713 0 81,93% 

  CIVIL 8.490 17.316 25.806 17.435 8.371 1.415 71,48% 

  TOTAL 9.048 20.703 29.751 20.667 9.084 1.415 72,94% 
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Secţia 
Stadiu 
procesual 

Stoc  
anterior 

Dosare  
nou 

intrate 

Total 
dosare 
pe rol 

Dosare 
soluţionate 

Stoc (inclusiv 
dosarele 

suspendate) 

Dosare 
suspendate 

Operativitate 

JUDECĂTORIA BOLINTIN VALE 

  PENAL 123 270 393 294 99 2 75,19% 

  CIVIL 1.536 3.115 4.651 3.337 1.314 366 77,88% 

  TOTAL 1.659 3.385 5.044 3.631 1.413 368 77,65% 

 
OPERATIVITATEA JUDECĂTORILOR SECTIEI CIVILE A TRIBUNALULUI GIURGIU / 2012 

 

Şedinţe de judecată Dosare 

Judecător 
total conduse rulate soluţionate 

Hotărâri  
repartizate 

spre  
redactare 

AYDIN LUCIANA 44 20 1.628 530 273 
BURTAVEL MARIANA 60 35 3.555 1.107 617 
CERCEL-MAREŞ ION 70 40 2.957 1.052 569 
CORNEA MONICA 55 30 2.523 887 494 
NICULA ION 84 56 2.982 995 574 
RĂDUCU FLORENTINA 50 25 2.632 951 530 
TUDORACHE GHEORGHE 86 50 3.277 1.255 673 
UDREA MIRELA-ZINA 84 48 2.981 1.147 677 
PINCIU CRISTINA 48 25 1.833 609 275 
URECHE GRIGORE 35 20 1.634 649 349 
 616 3.499 26.002 9.182 5.031 

 

 
OPERATIVITATEA JUDECĂTORILOR SECTIEI PENALE A TRIBUNALULUI GIURGIU / 2012 

 

Şedinţe de judecată Dosare 

Judecător 
total conduse rulate soluţionate 

Hotărâri 
repartizate 

spre 
redactare 

NETEJORU LUCIAN 116 72 930 655 289 

ISTRĂTESCU ACHIM 119 76 1303 812 462 

GHIŢĂ OIŢA 111 73 1601 862 452 

POPESCU GHERGHIŢA 118 91 1458 886 502 

CODREANU PETRONELA 9 4 245 139 50 

 476 319 5537 3354 1755 

 
 

OPERATIVITATEA JUDECĂTORILOR JUDECĂTORIEI GIURGIU / 2012 
 

Judecător 
Şedinţe  
judecată 

Dosare 
rulate 

Dosare 
soluţionate 

Hotărâri  
repartizate 
spre  

redactare 
Filip Adriana 82 2566 1253 1253 
Neghină Ionel Florin 66 3132 1629 1629 
Datcu Camelia 62 37821 1086 1086 
Mîrlogeanu Mariana 78 2777 1200 1200 
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Judecător 
Şedinţe  
judecată 

Dosare 
rulate 

Dosare 
soluţionate 

Hotărâri  
repartizate 
spre  

redactare 
Pomenea Marian 58 3769 1388 1388 
Bărbulescu Ramona 30 1954 1029 1029 
Rohnean Diana 64 3798 1227 1227 
Bărăilă Roxana Cristina  60 3092 1214 1214 
Nicula Ramona 68 3525 1395 1395 
Constantinof Maria Adelina 65 3594 1790 1790 
Orzaţă Manuela 65 1804 838 838 
Macsinoiu Alexandru 56 3697 1292 1292 
Dăianu Ion 64 3114 1056 1056 
Ivanciuc Sorin 25 1523 660 660 
Drăguţ Marius 24 1615 1082 1082 
Necula Radu Mihai 20 2090 1195 1195 
Sîrbu Teodor Călin 24 1791 1227 1227 
TOTAL 911 47623 20561 20561 

 
 

OPERATIVITATEA JUDECĂTORILOR JUDECĂTORIEI BOLINTIN VALE / 2012 
 

Judecător 
Şedinţe  
judecată 

Dosare 
rulate 

Dosare 
soluţionate 

Hotărâri  
repartizate 
spre  

redactare 
Bugnar Cristina 31 1328 496 496 
Buruleanu Alexandra 44 1953 695 695 
Luca Rozalia Cristina 29 1767 596 596 
Lupaşcu Lucica 48 1731 545 545 
Tache Ioana 40 1593 443 443 
Dobre Andreea 35 1220 354 354 
Toader Carmen Andreea 18 485 235 235 
Coman Claudia 18 992 230 230 
TOTAL 263 11069 3594 3594 

 

§4. Managementul resurselor umane 
 

La 1 ianuarie 2012 schema de personal prevedea 17 posturi de 
judecător, ocupate fiind numai 16 (unul fiind vacant); efectiv au fost numai 14 
judecători iar repartizarea acestora pe secţii, la aceeaşi dată, a fost 
următoarea: 9 judecători la secţia civilă şi 5 judecători la secţia penală 

La sfârşitul anului 2012, situaţia judecătorilor se prezenta astfel: 17 
posturi prevăzute în schemă dintre care 16 ocupate şi unul vacant. Din totalul 
posturilor ocupate , numai 12 judecători activează efectiv la instanţă , întrucât 
doi judecători sunt detaşaţi la CSM  iar doi se află în concediu de maternitate.  

În acord cu opinia întregului colectiv de judecători, apreciem că numărul 
de posturi de judecător este insuficient întrucât nu permite înfiinţarea unei noi 
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secţii; înfiinţarea unei a treia secţii ar constitui un beneficiu pentru bunul mers 
al activităţii instanţei având ca efect degrevarea judecătorilor secţiei civile, 
care, pe lângă faptul că sunt suprasolicitaţi, nu pot beneficia de o reală 
specializare.  

La TribunalulGiurgiu îşi desfăşoară activitatea şi 2 asistenţi judiciari. 
Cât priveşte celelalte categorii de personal, în 2012, situaţia a fost 

următoarea: 
- 20 posturi de grefieri prevăzute în schemă, ocupate, repartizate la cele 

două secţii astfel: 5 la Secţia penală (din care unul la biroul executări penale, 
acesta fiind programat şi pentru asigurarea serviciului de permanenţă) 11 la 
Secţia civilă, 1 prim grefier,1 grefier la biroul citaţii, 1 grefier la registratură, 1 
grefier la arhivă;  

-  1 post de grefier arhivar (ocupat),  
-  2 posturi de aprozi (ocupate), 
-  5 posturi de specialişti IT (ocupate),  
- 3 posturi de personal contractual - merceolog, telefonistă şi muncitor 

necalificat (ocupate);  
- 7 posturi de funcţionari publici (1 manager economic, 2 consilieri 

economişti,2 referenţi, 1 consilier tehnic, 1 consilier informare publica), 
ocupate integral;  

- 7 posturi consilieri de probaţiune, conform  ordinului MJ nr. 
2705/C/2012  la Tribunalul Giurgiu schema s-a modificat prin suplimentarea 
cu 3 posturi de consilier probaţiune (din care 4 vacant), 

-  3 şoferi (ocupate), din care unul la Serviciul de probaţiune. 
 La repartizarea pe secţii a grefierilor au fost avute în vedere, în 
principal, aceleaşi aspecte vizând volumul de activitate diferenţiat al acestora. 
 Numărul actual de grefieri nu asigură desfăşurarea activităţii instanţei în 
condiţii optime de eficienţă şi calitate, impunându-se în acest sens mărirea 
schemei cu cel puţin 2 posturi de grefier, 2 de grefier arhivar, acestea din 
urmă fiind necesare cu atât mai mult cu cât, la nivelul Tribunalului Giurgiu nu 
există arhivă şi registratură separate pe secţii, lucru care ar fi realizabil numai 
în  situaţia în care ar exista suficient personal. 

 
 

SECŢIUNEA a II-a 
Infrastructura şi capacitatea instituţională a instanţei 

 
A) Infrastructură.  
Sedii. Activitatea Tribunalului Giurgiu se desfăşoară, alături de aceea a 

Judecătoriei Giurgiu,  în Palatul Justiţiei, având o suprafaţă construită de 
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4.750 mp şi dat în exploatare în anul 2004. In acest sediu, datorită 
configuraţiei arhitectonice nu s-a reuşit separarea spaţiilor de lucru cu publicul 
pentru fiecare secţie însă prin marcajele şi indicatoarele plasate la intrarea în 
clădire şi în interiorul acesteia s-a creat posibilitatea unei orientări facile a 
justiţiabililor. Spaţiile de deţinere aflate în subsolul clădirii corespund normelor 
europene în materie din punct de vedere al asigurării condiţiilor de siguranţă 
pentru persoanele şi bunurile aflate în sediul instanţei.. 

Pentru Judecătoria Bolintin Vale s-a reuşit finalizarea, în cursul anului, 
2011 a lucrărilor de reabilitare şi reamenajare a sediului la standarde 
conforme desfăşurării în bune condiţii a activităţii judiciare. 

 
Echipamente şi aplicaţii informatice. Tribunalul Giurgiu şi judecătoriile 

din jurisdicţia sa sunt dotate cu următoarele echipamente IT : 
 

Instanţa Staţii 
lucru 

Imprimante 

Tribunalul Giurgiu 56 24 
Judecătoria Giurgiu 45 12 
Judecătoria Bolintin 23 7 

  
În prezent fiecare judecător şi grefier de şedinţă are propriul calculator 

şi, implicit, acces la legislaţie, actualizată zilnic, şi jurisprudenţa relevantă. De 
asemenea, judecătorii şi mare parte a personalului auxiliar sunt conectaţi la 
Internet şi, astfel, accesarea site-urile curţilor internaţionale cu jurisprudenţă 
relevantă pentru instanţele române a devenit mai facilă.  

Compartimentele care lucrează cu publicul au în dotare calculatoare şi 
imprimante făcând posibilă informarea promptă a justiţiabililor. 

În plus, Tribunalul Giurgiu şi judecătoriile din jurisdicţia acestuia sunt 
dotate cu info-chioşcuri de la care cei interesaţi pot obţine direct relaţii despre 
dosarele aflate pe rolul instanţelor. 

Principala aplicaţie utilizată pentru evidenţa informatizată a activităţii 
Tribunalului Giurgiu şi judecătoriilor arondate este ECRIS, în varianta sa 
ECRIS IV, dată în exploatare la sfârşitul anului 2010; suportul necesar unei 
exploatări corecte este asigurat, pentru personalul instanţelor, de specialiştii 
IT de la tribunal.  

Pentru a da eficienţă dispoziţiilor procedurale penale privind audierea 
martorilor cu identitate protejată, Tribunalul Giurgiu a fost dotat cu 
echipamente care permit transmiterea semnalului audio/video din camera de 
audiere în sala de şedinţă, cu distorsionarea vocii şi a imaginii transmise şi cu 
asigurarea posibilităţii pentru complet, avocaţi, participanţi de a adresa 
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întrebări direct martorului respectiv. 
Consolidarea capacităţii instituţionale a instanţelor se realizează prin 

punerea în aplicare a prevederilor care reglementează gestiunea economico-
financiară şi administrativă în cadrul sistemului judiciar, prevederi cuprinse în 
Legea de organizare judiciară. Aceasta implică recrutarea în mod transparent, 
prin concurs, a managerilor economici la nivelul curţilor de apel, 
reorganizarea funcţiei de director economic la nivelul tribunalelor, precum şi 
înfiinţarea departamentelor economico-financiare şi administrative. 

Dacă în privinţa recrutării nu există nici o problemă, reorganizarea 
funcţiei de director economic la nivelul tribunalelor, precum şi înfiinţarea 
departamentelor economico-financiare şi administrative nu s-a realizat nici 
până în prezent. 

Pentru funcţionarea eficientă a gestiunii economico-financiare ar fi fost 
necesară adoptarea unor măsuri legislative prin care să fie reglementate 
atribuţiile managerilor economici, procedurile disciplinare şi asigurarea unei 
salarizări corespunzătoare a acestora. Nici în aceste domenii nu s-a realizat, 
din păcate, vreun progres până în prezent fiind în vigoare reglementările 
vechi care, în foarte multe privinţe, sunt desuete. 

Cât priveşte salarizarea  personalului instanţei, aceasta este specifică 
întregului sistem judiciar. Personalul instanţei manifestă nemulţumire cu 
privire la eşalonarea plăţii drepturilor salariale stabilite prin hotărâri executorii. 

Garantarea independenţei puterii judecătoreşti se realizează şi prin 
asigurarea remuneraţiei adecvate a judecătorilor, respectiv plata drepturilor 
salariale ale acestora, aşa cum au fost prevăzute de lege şi aplicarea acestor 
prevederi în mod nediscriminatoriu în toate sectoarele de activitate. 

 
 

SECŢIUNEA a III- a 
Calitatea actului de justiţie 

 
§1. Accesul la justiţie 
Accesul liber la justiţie, principiu fundamental al organizării oricărui 

sistem judiciar democratic şi care îi conferă oricărei persoane dreptul de a se 
adresa în mod efectiv instanţelor judiciare competente, împotriva actelor care 
violează drepturile ce îi sunt recunoscute prin Constituţie sau prin lege. 
Accesul liber la justiţie este considerat şi în dreptul european ca un principiu 
şi chiar ca un drept fundamental. Este consacrat şi în Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Orice condiţionare a 
accesului liber la justiţie ar reprezenta o nesocotire a unui principiu 
constituţional fundamental şi a unor standarde internaţionale universale în 
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orice democraţie reală; pe plan procesual, accesul liber la justitie se 
concretizează în prerogativele pe care le implică dreptul la acţiune, ca 
aptitudine legală ce este recunoscută de ordinea juridică oricărei persoane 
fizice şi juridice; accesul liber la justiţie implică, în mod necesar, şi unele 
obligaţii importante în sarcina statului, toate destinate a garanta acest 
important principiu de drept; în primul rând, statul este obligat să asigure în 
mod efectiv şi liber accesul la un tribunal imparţial; accesul liber la justiţie 
implică existenţa unor structuri judiciare corespunzătoare; este esenţial ca 
tribunalul la care are acces cetăţeanul să aibă competenţă în plină jurisdicţie, 
în sensul de a i se recunoaşte dreptul de a examina cauza în fond, respectiv 
atât în privinţa problemelor de fapt, cât şi a celor de drept; tribunalul trebuie 
să fie organizat potrivit legii, să fie independent şi imparţial, pentru a garanta 
o judecată echitabilă; tribunalul trebuie să ţină seama şi de alte exigenţe de 
ordin procesual, cum sunt cele privitoare la prezumţia de nevinovăţie, la 
publicitatea dezbaterilor, egalitatea părţilor în faţa justiţiei, la soluţionarea 
cauzei într-un termen rezonabil, garantarea contradictorialităţii etc.; accesul 
liber la justiţie nu are şi nu poate avea un caracter absolut; exercitarea cu rea-
credinţă a dreptului la acţiune poate atrage după sine obligarea părţii la plata 
unei amenzi civile; obligarea la plata cheltuielilor de judecată a celui care a 
promovat o acţiune nejustificată are şi ea un caracter sancţionator. 

Ţinând cont de imperativul ca dreptul de acces la justiţie trebuie să fie un 
drept efectiv, judecătorii Tribunalului Giurgiu a facilitat accesul celor interesaţi 
la instanţă, pentru a-şi putea valorifica pretenţiile. Astfel, examinarea cauzelor 
privind ajutorul public judiciar s-a realizat cu responsabilitate şi cu respectarea  
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul 
public judiciar în materie civilă astfel încât costul ridicat al procedurilor să nu 
aducă atingere chiar dreptului de acces la justiţie menţionat. 

În anul 2012, tribunalul şi judecătoriile din jurisdicţia acestuia, au admis, 
în baza prevederilor actului normativ anterior menţionat, realizarea apărării şi 
asistenţei gratuite printr-un avocat, precum şi scutirea de plata taxei judiciare 
de timbru ori a onorariului pentru expertiză. 

Se constată menţinerea tendinţei ca părţile să recurgă relativ frecvent la 
aceste forme de asistenţă judiciară. 

 
§2. Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate. 

Indicele de desfiinţare 
 

Hotărâri desfiinţate 
Instanţa Materia 

Hotărâri 
pronunţate     

Hotărâri 
atacate total  modificate casate 

Penal 1.755 233 29 19 10 Tribunalul Giurgiu 
Civil 5.031 560 33 24 9 
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Total 6.786 793 62 43 19 

Civil 17.367 1.429 88 4 84 

Penal 3.194 745 46 35 11 Judecătoria Giurgiu 
Total 20.561 2.174 134 39 95 

Civil 3506 470 225 80 145 

Penal 288 278 27 24 3 Judecătoria Bolintin Vale 
Total 3.794 748 252 104 148 

Total general 31.141 3.715 448 188 262 

 
§3. Elemente statistice privind durata de soluţionare a cauzelor (inclusiv 

pe materii) 
 

Cauze de soluţionat Durata solutionarii 

Instanţa 

St
oc
  

In
tra

te
 

Pe
 ro

l 

C
au

ze
 

so
lu
ţio
na
te
 

0-
6 
lu
ni
 

6-
12

 lu
ni
 

1-
2 
an

i 

2 
- 3

 a
ni
 

> 
3 
an
i 

TRIBUNALUL GIURGIU 
Fond 113 1.006 1.119 899 842 47 9 1 0 

Apel 3 10 13 11 9 1 0 1 0 Penal 
Recurs 50 674 724 665 644 6 10 5 0 

Total penal 166 1.690 1.856 1.575 1.495 54 19 7 0 

Legea 
85/06 

537 620 1.157 559 227 195 108 17 12 

Fond 902 2.391 3.293 2.083 1.753 269 55 6 0 

Apel 84 156 240 149 106 29 11 3 0 

Civil 

Recurs 718 2.044 2.762 1.890 1.607 222 54 7 0 

Total civil 2.241 5.211 7.452 4.681 3.693 715 228 33 12 

Total tribunal 2.407 6.901 9.308 6.256 5.188 769 247 40 12 

JUDECĂTORIA GIURGIU 
Penal 576 3.424 4.000 3.194 2.990 164 33 7 0 

Civil 7.530 17.180 24.710 17.367 11.889 4.059 1.000 329 90 

Total 8.106 20.604 28.710 20.561 14.879 4.223 1.033 336 90 

JUDECĂTORIA BOLINTIN VALE 

Penal 158 303 461 326 202 110 13 1 0 

Civil 1.473 2.839 4.312 3.124 2211 532 297 58 26 

Total 1.631 3.142 4.773 3.450 2.413 642 310 59 26 

Penal 
fond  

734 3.727 4.461 3.520 3.192 274 46 8 0 

Civil 
fond  

9.003 20.019 29.022 20.491 14.100 4.591 1.297 387 116 
Total  judecătorii 

Total  9.737 23.746 33.483 24.011 17.292 4.865 1.343 395 116 

Total general 12.144 30.647 42.791 30.267 22.480 5.634 1.590 435 128 

 
 
§4. Mecanisme de unificare a practicii judiciare la nivelul instanţei 
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Având în vedere necesitatea unificării practicii unitare, determinată de 

necesitatea asigurării securităţii raporturilor juridice şi a credibilităţii justiţiei, în 
anul 2012 s-a urmărit remedierea acelor situaţii în care instanţele s-au 
pronunţat diferit în cauze similare, analizându-se de toţi judecătorii instanţei 
soluţiile pronunţate în materiile respective şi încercându-se, inclusiv în 
şedinţele lunare  de învăţământ profesional, găsirea unor soluţii privind 
chestiunile în discuţie, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile. 

Judecătorii desemnaţi cu atribuţii privind analiza practicii instanţelor de 
control judiciar din cadrul tribunalului şi judecătoriilor arondate au evidenţiat în 
referatele întocmite periodic în cursul anului aspectele de practică neunitară 
în cadrul fiecărei instanţe şi a instanţelor superioare, semnalând problemele 
de drept ivite. 

Judecătorii tribunalului au participat cu regularitate la întâlnirile 
trimestriale organizate, pe domenii de specializare, de Curtea de Apel 
Bucureşti în care au fost dezbătute problemele de drept care au generat o 
practică neunitară.  

Atât preşedinţii celor două secţii ale tribunalului cât şi vicepreşedintele 
instanţei au urmărit ca, în cadrul întâlnirilor judecătorilor, să fie analizată 
practica instanţelor de control judiciar. De asemenea, judecătorii instanţei au 
discutat noile reglementări dar şi modului de interpretare a acestora. 

Tribunalul Giurgiu a completat şi actualizat permanent portalul prin 
publicarea propriei jurisprudenţe relevante. În fine, judecătorii instanţei au 
avut acces nemijlocit la materialele elaborate de Curtea de Apel Bucureşti 
conţinând hotărârile proprii considerate relevante, precum şi la «Buletinul 
jurisprudenţei» . 

 
§5. Situaţia pregătiri profesionale a judecătorilor şi personalului auxiliar 

 

a) Tribunalul Giurgiu 
JUDECĂTORI 

Menţinerea unor standarde ridicate pentru pregătirea profesională  a 
judecătorilor a constituit una dintre priorităţile conducerii Tribunalului Giurgiu. 
 

Cunoaşterea legislaţiei 
Cunoaşterea legislaţiei este asigurată, în primul rând, prin accesul 

neîngrădit fie la aplicaţia informatică de evidenţă a acesteia din dotarea 
instanţei, fie la reţeaua Internet. De asemenea, biblioteca instanţei pune la 
dispoziţia personalului culegeri de acte normative. În plus, la rubrica „link-uri 
utile” de pe pagina de intranet a instanţei, la care au acces toţi judecătorii 
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tribunalului şi judecătoriilor arondate acestuia, se regăsesc site-urile oficiale 
ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii, 
Curţii Constituţionale, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Justiţiei, 
Monitorului Oficial al României, Dreptului Uniunii Europene şi Institutului 
European din România. Actele normative nou-apărute care au o importanţă 
deosebită asupra activităţii de judecată sunt aduse la cunoştinţa judecătorilor 
prin grija vicepreşedintelui instanţei de  consilierul de la Biroul de Informare şi 
Relaţii Publice. În fine, prin reţeaua intranet au fost diseminate deciziile în 
interesul legii pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, deciziile prin 
care s-au admis excepţiile de neconstituţionalitate de Curtea Constituţională, 
precum şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazurile în care 
ţara noastră a fost parte. 

 
Formarea profesională continuă 

 
Întâlniri ale colectivului de judecători 
Formarea profesională continuă a judecătorilor se desfăşoară, la 

Tribunalul Giurgiu, distinct, pe secţii, prin întâlniri organizate lunar (cu 
excepţia lunilor de vacanţă judecătorească, iulie şi august), când sunt 
discutate atât teme de interes general cât şi probleme controversate din 
practică şi doctrină; de asemenea, se acordă o atenţie sporită cunoaşterii şi 
aplicării noilor acte normative, practicii judiciare a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi Curţii Europene de Justiţie. 

În cadrul fiecărei secţii a tribunalului planurile de învăţământ profesional 
au fost stabilite la începutul fiecărui an, astfel încât fiecare judecător sa 
întocmească cel puţin o temă din planul de învăţământ. La elaborarea temelor 
s-a avut în vedere ca acestea să acopere o arie cât  mai largă de domenii şi 
să cuprindă şi probleme  ivite în practica instanţei, precum şi aspecte ce ţin 
de practica C.E.D.O., cât şi de organizarea şi funcţionarea C.J.C.E. S-a 
urmărit, de asemenea, ca în cadrul şedinţelor de învăţământ profesional să se 
dezbată şi teme ce au constituit obiectul unor seminarii organizate la nivel 
centralizat; în acest sens,  judecătorii care au participat la astfel de seminarii 
au împărtăşit cunoştinţele  acumulate cu astfel de ocazii şi colegilor lor. 

Învăţământul profesional a fost coordonat de vicepreşedintele 
tribunalului, în cadrul secţiilor acesta desfăşurându-se sub îndrumarea 
preşedinţilor de secţii.   

În cadrul şedinţelor de învăţământ profesional, judecătorii prezintă 
temele programate; prezentarea este urmată de discuţii pe marginea 
acesteia, fiind dezbătute, eventual,  şi chestiunile de ordin practic. În 
continuarea şedinţei, vicepreşedintele tribunalului prezintă actele normative 
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nou apărute în luna respectivă, cauzele CEDO, practica judiciară a  Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, deciziile de admitere ale Curţii Constituţionale dar 
şi  hotărârile  Curţii Europene a Drepturilor Omului şi Curţii Europene de 
Justiţie. Cu aceeaşi ocazie se dezbat şi eventualele probleme de practică 
neunitară,pe baza referatelor prezentate  de către preşedinţii de secţii, dat 
fiind că întâlnirile pe această temă sunt prevăzute, conform planificării,  în 
aceeaşi zi cu  şedinţele de învăţământ profesional, pentru a se economisi din 
timpul judecătorilor. 

Dacă este cazul, în cadrul aceloraşi întâlniri se aduc la cunoştinţa 
judecătorilor şi minutele încheiate la nivelul Curţii de Apel Bucureşti cu ocazia 
întâlnirilor trimestriale  pe probleme de practică neunitară. În acest context, 
menţionăm că Tribunalul Giurgiu, prin conducerea sa, a desemnat, de fiecare 
dată, judecători care să participe la aceste întruniri organizate la  nivelul Curţii 
de Apel Bucureşti, apreciate ca fiind deosebit de utile şi, totodată  necesare.  

La finalul fiecărei şedinţe  de învăţământ profesional se întocmeşte 
proces-verbal subscris de participanţi; procese-verbale sunt păstrate în mape 
special constituite şi aflate în păstrarea preşedinţilor de secţie. 
 
 Participare la activităţi de formare centralizată sau descentralizată 

O altă componentă importantă a desfăşurării pregătirii profesionale a 
judecătorilor o constituie şi participarea acestora la seminariile şi cursurile de 
pregătire organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, de Institutul 
Naţional al Magistraturii şi de alte organisme specializate. 

Astfel, participarea judecătorilor Tribunalului Giurgiu la activităţile de 
formare continuă centralizată sau descentralizată  este după cum urmează: 

 

Judecător 
Tema Forma Organizator 

Locaţie  
 

Data 
desfăşurării 

Cercel 
Mareş  

Ion 

Noul cod civil S INM Bucureşti 15 – 16.10 

2012 

Consolidarea cooperării judiciare internaţionale în 
materia obligaţiilor de întreţinere 

C MJ Bucureşti 28 - 29. 

02.2012 

EU Anti-cartel and anti-monopoly Law – Training for 
Romanian Judges 

S INM Predeal 4 - 6.06. 

2012 

Cornea  

Monica 

Rolul instanţelor în asigurarea unei proceduri corecte 
şi eficiente în material azilului şi migraţiei. 

S UNHCR Bucureşti 27 –  29.11 

2012 

Ghiţă  

Oiţa 

Noul Cod de procedură penală S IMN Bucureşti 27 – 28.09 

2012 

Noul Cod de procedură penală S IMN Bucureşti 27 – 28.09 

2012 

 

Istrătescu   

Achim Noul Cod penal S IMN Bucureşti 7 – 8.11 

2012 
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Netejoru  

Lucian 

Criminalitate informatică S INM Bucureşti 2.04.2012 

Nicula  

Ion 

Aspecte de practică neunitară privind interpretarea şi 
aplicarea dispoziţiilor în materia familiei din Noul Cod 
civil 

C INM Bucureşti 20.02.2012 

Aydin  

Luciana  

Noul Cod de procedură civilă S INM Bucureşti 11 -12.06 
2012 

Udrea  

Mirela Zina 

Aspecte de practică neunitară privind interpretarea şi 
aplicarea dispoziţiilor în materia familiei din Noul Cod 
civil 

C INM Bucureşti 20.02.2012 

 
C - conferinţă; S - seminar;  

 
 Studiul profesional individual 

O atenţie deosebită a fost acordată şi în anul 2011 de toţi judecătorii 
Tribunalului Giurgiu şi studiului profesional individual, împrejurare ce s-a 
reflectat, pe de o parte, în calitatea hotărârilor, majoritatea fiind menţinute  de 
instanţele de control judiciar, precum şi a redactărilor, şi, pe de altă parte, în 
studiile postuniversitare ale unora dintre judecători (doamna judecător 
Mariana Magdalena Burtavel – Studii postuniversitare de specializare în drept 
civil şi noile coduri civil şi de procedură civilă, Facultatea de drept a 
Universităţii din Bucureşti; domnul judecător Lucian Netejoru – titlul de doctor 
în specialitatea Ordine publică şi siguranţă naţională, Academia de Poliţie, 
Bucureşti) 
 

PERSONALUL AUXILIAR DE SPECIALITATE 
Pentru personalul auxiliar de specialitate s-a  organizat,  conform 

programării întocmite de primul grefier şi sub supravegherea judecătorului 
care asigura instruirea, doamna Aydin Luciana, vicepreşedintele instanţei, 
seminarii de perfecţionare şi formare profesională în cadrul cărora se prezintă 
referate cu teme specifice profesiei de grefier urmărindu-se actualizarea 
cunoştinţelor cu privire la noile reglementări legislative, modalitatea de 
aplicare în practică a prevederilor legale la nivel naţional şi comunitar.  

Astfel, în cadrul seminariilor trimestriale, în anul 2012 au fost prezentate 
următoarele teme: 
 - 30 martie 2012: Olteanu Petronela - Drept procesual penal. Judecata 
– activitatea grefierului înainte, în timpul şi ulterioară şedinţei de judecată. 
Modificări aduse instituţiilor din cuprinsul tematicii prin Legea nr. 202/2010. 
 - 29 iunie 2012 : Pătraşcu Elena - Informaţii clasificate. Cadru legal. 
Nivelurile de secretizare. Manipularea informaţiilor clasificate                 ( 
divulgare, consecinţe). Distincţia între informaţiile clasificate şi informaţiile de 
interes public.  
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 - 28 septembrie 2012 : State Daniela Irina - Cooperare judiciară 
internaţională în materie penală. Mandatul european de arestare (conţinut, 
emitere, executare) 
  -  7 decembrie 2012: Pastramă Mirela Simona -  Drept procesual civil. 
Încheierea de şedinţă ( aspecte generale privind încheierea de şedinţă, 
tehnica redactării încheierilor de şedinţă prin care se soluţionează diferite 
incidente procedurale). 

 De asemenea, în cadrul instanţei pregătirea grefierilor se realizează şi 
prin studiu individual, precum şi prin programele de formare specializată, 
organizate de Şcoala Naţională de  Grefieri.  

Ca urmare a convocării acestora şi a opţiunilor făcute la începutul 
anului, grefierii au participat la seminarii pe diferite teme şi materii, organizate 
de Şcoala Naţională de Grefieri (SNG) şi Curtea de Apel Bucureşti (CAB). 
Astfel, în anul 2012 participarea grefierilor a fost, din punct de vedere analitic, 
următoarea: 

 
Grefier Tema Forma Organizator Loc Data 

Ciurea Marcela Maria Drept comercial – Procedura 
insolvenţei 

S SNG CPP Bârlad  10-12.09.12 

Daia Tuţa Drept procesual penal S SNG CPP Bârlad 24-26.09.12 
Dospina Magdalena 
Veronica 

Cooperare judiciară 
internaţională în materie penală 

S SNG CPP Amara  18-20.06.12 

Ghizdăreanu Ionela  Drept procesual civil. Citarea şi 
comunicarea actelor de 
procedură. 

S SNG CPP  Amara  14-16.06.12  

Gogoaşă Colang 
Valentina 

Arhivare şi registratură S SNG CPP Amara 26-28.09.12 

Joiţa Marian Statistică.  S SNG CPP Bârlad  31.05-
02.06.12   

Mitrea Mihaela Comunicare şi Deontologie S SNG CPP Amara 15-17.10.12 
Olteanu Petronela  Drept procesual penal S SNG CPP Amara 29- 31.10.12 
Pastramă Mirela 
Simona 

Aspecte practice privind 
accesul la informaţii naţionale 
clasificate 

PP CAB Bucureşti   25. 04.2012 

Pătraşcu Elena Management. Managementul 
timpului. Managementul 
schimbării. 

S SNG  CPP Bârlad 23 -25. 05.12 

Sîrbu Viorica Drept procesual civil S SNG CPP Bârlad 19-21.09.12 
State Daniela Irina Cooperare judiciară 

internaţională în materie penală 
S SNG CPP Amara  18-20.06.12 

Ţuinea Mihaela 
Graţiela 

Drept procesual civil S SNG CPP Bârlad  25-27.06.12 

PP - program de pregătire; S – seminar; CPP - Centrul de Pregătire şi Perfecţionare 
 
Un rol deosebit în pregătirea profesională a grefierilor l-au avut şi 

judecătorii din cadrul instanţei, preocupându-se fiecare, în parte, de 
îmbunătăţirea activităţii fie a  grefierului de şedinţă, fie de cea a grefierului 
delegat la compartimentele tribunalului. S-a urmărit ca, la întocmirea 
programării grefierilor în şedinţa de judecată, să se păstreze o continuitate a 
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grefierului pe complet, astfel încât să existe o colaborare mai bună între 
judecător şi grefier şi pentru îmbunătăţirea actului de justiţie. 

 
b) Judecătoriile Giurgiu şi Bolintin Vale 

 La începutul anului 2012, la fiecare dintre judecătoriile arondate a fost 
stabilită tematica pentru învăţământul profesional atât al judecătorilor cât şi al 
personalului auxiliar fiind desemnat, prin hotărâre a colegiului de conducere, 
judecătorul care răspunde de organizarea activităţii de formare profesională 
continuă; au fost organizate întâlniri în care, pe lângă tematica stabilită, au 
fost discutate şi alte aspecte teoretice şi practice privitoare la aplicarea 
dispoziţiilor legale; de asemenea, la începutul anului, judecătorii au optat 
pentru participarea la seminarii în cadrul programului de formare continuă 
desfăşurat de Institutul Naţional de Magistratură fiind selectaţi numai unii 
dintre aceştia; formarea profesională a grefierilor, s-a realizat în cadrul 
instanţei dar şi prin intermediul cursurilor organizate de Şcoala Naţională de 
Grefieri. 
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CAPITOLUL   II 
Principalele modificări legislative cu impact asupra activităţii instanţei  

în cursul anului 2012 
 
Adoptarea O.U.G. nr. 1/2012 pentru suspendarea aplicării unor 

dispoziţii ale Legii 9-2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule a determinat înregistrarea, în cursul anului 2012, a numeroase 
cereri adresate instanţei de contencios administrativ, având ca obiect 
restituirea taxei achitate sau obligarea autorităţilor la efectuarea formalităţilor 
de înmatriculare a autovehiculelor. 

Adoptarea O.U.G. Nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare pentru 
consolidarea cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII al 
Legii 247/2005 a pus în discuţie posibilitatea suspendării cauzelor aflate pe 
rol în măsura în care legea prevede suspendarea procedurilor de evaluare a 
imobilelor şi de stabilire a despăgubirilor pentru imobilele preluate abuziv în 
proprietatea statului. 

Adoptarea O.U.G. nr.2/2012 pentru simplificarea procedurii de fuziune-
divizare a societăţilor comerciale a condus la orientarea practicii instanţei în 
sensul de a pune în discuţie, în cererile de opoziţie formulate în considerarea 
datoriilor la bugetul de stat, chestiunea probelor necesare pentru dovada 
pericolului asupra realizării creanţelor bugetare. 

În materie contravenţională, decizia nr.500 a Curţii Constituţionale 
(publicată în M. Of. partea I-a, nr. 492 din 18.07.2012) prin care s-a admis 
excepţia de neconstituţionalitate  şi s-a constatat că dispoziţiile art. 118 alin. 
(31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice  care dispuneau că   "Hotărârea judecătorească prin care 
judecătoria soluţionează plângerea este definitivă şi irevocabilă.";  sunt 
neconstituţionale  a condus la  mărirea volumului de activitate  privind cauzele 
cu stadiul procesual recurs. 

În materie civilă, abrogare Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată 
prin Legea nr. 140/2011, prin Legea nr. 9 din 06.01.2012 privind taxa pe 
emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012 şi apoi suspendarea aplicării 
art.1 litera i) din legea nr.9/20012 prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 



 

 24 

1/2012 începând cu 31.01.2012 până la 01.01.2013 nu a fost de natură să 
conducă la micşorarea litigiilor cu privire la taxa de poluare, cei care plătiseră 
taxa considerându-se discriminaţi acţionând în judecată pentru restituirea 
taxei. 

Nici modificarea articolului 2, alineatul (2) din Legea nr.146/2012 
privind taxele judiciare de timbru în sensul că „ în cazul contestaţiei la 
executarea silită şi al opoziţiei la executare, taxa se calculează la valoarea 
bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când 
acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă 
acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 194 lei, indiferent de valoarea 
contestată"  nu a  avut impact asupra activităţii instanţei întrucât plafonarea 
acestei la suma de 194 lei face ca în majoritatea cazurilor taxa judiciară de 
timbru în cazul contestaţiei la executarea silită şi al opoziţiei la executare să 
fie de 194 lei. 

În materie penală  modificările aduse Codului penal  prin Legea nr.27 
din 16.03.2012,    publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 
din 20 martie 2012 şi Legea nr.63 din 17.04.2012, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 19 aprilie 2012, ori modificările aduse 
Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 
preparatelor stupefiante şi psihotrope aduse prin Legea nr. 179 din 
18.10.20012 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 
19 octombrie  2012, ori modificările aduse Legii nr. 217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie aduse prin Legea nr. 25 din 
09.03.20012 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 
13 martie  2012,  nu au avut impact asupra activităţii instanţei. 

Nici Legea nr. 82 din 13.06.2012 privind reţinerea datelor generate sau 
prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de 
furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor 
electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 18. 
06. 2012, nu a avut un impact  semnificativ asupra activităţii secţiei penale, 
numărul solicitărilor de autorizaţii fiind destul de mic. 

Având în vedere că termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 115/2012 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi 
organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 462 din 9 iulie 2012, referitor la intrarea în vigoare a dispoziţiilor 
art. 601 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de 
mediator, cu modificările şi completările ulterioare, a fost  prorogat de la 1 
octombrie 2012 până la data de 1 februarie 2013 prin OUG nr.90 din 12 
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decembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 
din 21. 12. 2012, obligativitatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice, de 
a  participa la şedinţe de informare privind medierea, inclusiv după 
declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea 
soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în 
materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de prezenta 
lege nu a produs efecte asupra  activităţii instanţei. 
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CAPITOLUL III 
Independenţă şi răspundere   integritate şi  transparenţă 

 
SECŢIUNEA 1 

Independenţa judecătorilor în cursul anului 2012 
 
Principiul independenţei judecătorilor şi supunerii lor numai legii, 

consacrat de Constituţia României (art. 124 alin. 3), precum şi de Legea nr. 
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, (art. 2 alin. 
3) a constituit şi în anul 2012, unul dintre principiile fundamentale respectat cu 
stricteţe de toţi judecătorii instanţei în activitatea judiciară pe care o 
desfăşoară.  

În cursul anului supus raportării nu au fost înregistrate sesizări din 
partea judecătorilor Tribunalului Giurgiu şi judecătoriilor arondate privind 
încălcarea independenţei lor. Corelativ, în aceeaşi perioadă nu a fost pornită 
nici o acţiune disciplinară împotriva vreunui judecător privind încălcarea 
principiului la care ne referim. 

Judecătorii instanţelor de pe teritoriul judeţului Giurgiu au manifestat 
permanent o atitudine neutră faţă de poziţia şi interesele părţilor litigante iar  
aprecierea situaţiei de fapt  şi opţiunea privind modul de aplicare a legii în 
fiecare  litigiu repartizat spre soluţionare au fost expresia convingerii intime a 
fiecărui judecător, formată fără nici un fel de influenţă sau ingerinţă exterioară. 
În fiecare cauză soluţionată garanţia a fost respectat secretul deliberării. 
 

SECŢIUNEA a 2-a 
Aspecte privind răspunderea personalului instanţei 

 
În anul 2012, pentru nici un membru al personalului Tribunalului Giurgiu 

şi judecătoriei Giurgiu nu a fost angajată răspunderea disciplinară sau penală.    
Tot astfel şi pentru Judecătoria Bolintin Vale cu singură excepţie şi 

anume: 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, la 12 

decembrie 2012, a admis în   parte   acţiunea disciplinară formulată de 
Inspecţia Judiciară împotriva doamnei judecător TACHE IOANA căreia , în 
baza art. 100 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, i-a aplicat 
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sancţiunea disciplinară constând în „avertisment", pentru săvârşirea abaterilor 
disciplinare prevăzute de art. 99 lit. o) (nerespectarea în mod grav sau repetat 
a dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor) si t) (exercitarea funcţiei 
cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă) din acelaşi act normativ.  

De asemenea, s-a respins, ca neîntemeiata, acţiunea disciplinară cu 
privire Ia săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. l) (imixtiunea 
în activitatea altui judecător) din aceeaşi Lege nr. 303/2004. 

Hotărărea nu a fost motivată la data redactării prezentului raport şi poate fi 
atacată cu recurs. 
 

SECŢIUNEA a 3-a 
Aspecte privind integritatea personalului  

şi asigurarea transparenţei la nivelul instanţei 
 

A. Integritatea personalului 
Potrivit art. 6 din Regulamentul în vigoare privind evaluarea activităţii 

profesionale a judecătorilor şi procurorilor, integritatea judecătorilor se 
apreciază în funcţie de următorii indicatori: (i) respectarea standardelor de 
conduită conforme cu onoarea şi demnitatea profesiei, stabilite de Codul 
deontologic al judecătorilor şi procurorilor; (ii) sancţiuni disciplinare rămase 
irevocabile în perioada supusă evaluării; (iii) imparţialitatea. Deşi 
reglementările în vigoare nu prevăd criteriile potrivit cărora să fie apreciată 
integritatea personalului auxiliar  (grefieri), apreciem că primele două criterii 
anterior menţionate pot fi avute în vedere, mutatis mutandis, şi pentru această 
categorie de personal mai ales că ele sunt menţionate ca şi obligaţii în 
reglementări distincte şi anume Codul deontologic al personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, 
precum şi Legea nr. 567/2004 privind statutul aceluiaşi personal. 

Astfel cum s-a arătat în secţiunile ce preced, apreciem că la nivelul 
Tribunalului şi Judecătoriei Giurgiu, personalul a întrunit, în anul 2012, 
criteriile de integritate prevăzute de lege. O situaţie aparte se înregistrează la 
Judecătoria Bolintin Vale unde, pe lângă cazul judecătorului sancţionat pentru 
abateri disciplinare, la care am făcut referire în cele ce preced, în anul 2012, 
au fost sancţionaţi un grefier şi un grefier arhivar după cum urmează: 

- prin Decizia preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti nr. 117 din 6 martie 
2012, doamna grefier arhivar CONSTANTIN GEORGETA a fost sancţionată 
cu reducerea salariului cu 5% pe durata de o lună pentru săvârşirea abaterii 
disciplinare prevăzută de art. 84 lit. k) din Legea nr. 567/2004 raportat la art. 
149 alin. 2 lit. k) din regulamentul de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti (omisiune gravă a îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu); 
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- prin Decizia preşedintelui Judecătoriei Bolintin Vale nr. 2 din 15 martie 
2012 s-a aplicat doamnei grefier RUSU GHERGHINA sancţiunea 
avertismentului pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 149 
alin. (2) lit. a) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti (întârziere nejustificată în efectuarea lucrărilor. 

Cazurile anterior prezentate relevă existenţa unei vulnerabilităţi la 
nivelul Judecătoriei Bolintin Vale în ceea ce priveşte starea disciplinară şi, 
implicit, integritatea personalului. Conducerea acestei instanţe are obligaţia 
de a monitoriza permanent starea de disciplină în cadrul instanţei şi de a 
semnala prompt orice abatere de la regulile instituite în materie. 

B. Transparenţa la nivelul instanţei 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice este organizat şi funcţionează 

potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
233/2002. 

Acest birou asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de 
comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, 
asigură activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor, în condiţiile legii.  

Pe parcursul anului 2012 s-au desfăşurat activităţi în vederea asigurării 
accesului publicului la informaţiile de interes public difuzate din oficiu. Pentru 
a facilita redactarea solicitării şi a reclamaţiei administrative Tribunalul Giurgiu 
a pus gratuit la dispoziţia persoanelor interesate formulare – tip. 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice a elaborat şi publicat, prin afişare 
la sediul instanţei şi pe site – ul Tribunalului Giurgiu, buletinul informativ ce 
cuprinde informaţiile de interes public prevăzute la art. 5 alin. 1 din Legea nr. 
544 / 2001.  

Biroul de Informare şi Relaţii Publice a înregistrat pe anul 2012 un 
număr de16 solicitări de informaţii de interes public  din care 14 solicitări au 
fost rezolvate favorabil  şi 2 solicitări au fost respinse (informaţii inexistente).         

12  solicitări au fost adresate în scris, 4 pe suport de hârtie şi  12 pe 
suport electronic. Persoanele fizice au adresat 3 solicitări iar cele juridice 13. 
În anul 2012 a fost înregistrată o singură reclamaţie administrativă. 

În fine, numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare a fost de 
200-250  persoane zilnic. 

Comparativ cu anul 2011, activitatea Biroului de Informare şi Relaţii 
Publice a înregistrat o scădere a solicitărilor de informaţii de interes public, în 
sensul că de la 17 solicitări de informaţii de interes public, înregistrate pe 
suport de hârtie, pe parcursul anului 2011, în anul 2012 au fost înregistrate 16 
solicitări de informaţii de interes public. 



 

 29 

În cursul anului 2012, la Biroul de Informare şi Relaţii Publice au fost 
înregistrate 65 de  petiţii întemeiate pe Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 233/2002. 

Independenţa  şi imparţialitatea justiţiei trebuie să fie efective şi 
recunoscute de justiţiabili. De aceea, rolul publicului şi percepţia acestuia 
asupra sistemului judiciar sunt fundamentale pentru analiza obiectivităţii 
actorilor implicaţi şi a actului de justiţie realizat. 

Raportul instanţelor de judecată cu justiţiabilii este reglementat de o 
serie largă de acte normative printre care se numără şi  Legea nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum  şi de Ordonanţa 
Guvernului nr. 27/2002 aprobată prin Legea nr. 233/2002 privind  
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. 

Din punct de vedere statistic, situaţia, numerică şi pe categorii de 
petenţi, a petiţiilor înregistrate, în cursul anului 2012, în registrul de sesizări 
menţinut în  cadrul Biroului de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului 
Giurgiu se prezintă astfel: 

 
Alte instituţii 6  
Justiţiabili 59 

  
Din punct de vedere al rezolvării petiţiilor înregistrate la Tribunalul 

Giurgiu, rezultă că acestea au fost: 
 

Petiţii înaintate altor instituţii 12 
Petiţii la care au fost întocmite răspunsuri 53 

 
În privinţa Ordonanţei Guvernului României nr. 27/2002, în anul 2012 la 

Tribunalul Giurgiu au fost înregistrate 65 petiţii, cu  24 petiţii mai puţin  decât 
au fost înregistrate în anul 2011. 

Sistemul judiciar trebuie să-şi îndeplinească rolul de serviciu public, nu 
numai prin înfăptuirea actului de justiţie, dar şi prin stabilirea unui nou tip de 
relaţie între justiţie şi justiţiabili. În raport de aspectele arătate anterior, în anul 
2012, s-a acordat o atenţie deosebită însuşirii şi punerii în practică a 
principiilor Codului deontologic în relaţiile cu justiţiabilii, cu toţi aceia care intră 
în contact cu sistemul judiciar. 

Un accent deosebit a fost pus pe relaţiile cu publicul, mai ales în 
compartimentele arhivă şi registratură, pentru ca aceste relaţii să se 
desfăşoare în condiţii de transparenţă pentru familiarizarea publicului cu 
specificul activităţii de judecată. Un comportament demn şi civilizat în 
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raporturile de serviciu a personalului, respectarea unor standarde ale 
conduitei magistratului pentru ca aceasta să fie conformă cu onoarea şi 
demnitatea profesiei sale poate avea ca şi consecinţă îmbunătăţirea imaginii 
justiţiei, uneori pe nedrept deformată. Prin modul de adresare, sesizările 
trebuie să respecte, pe de altă parte, drepturile  şi libertăţile celorlalte 
persoane implicate în proces. Biroul de Informare şi Relaţii Publice al 
Tribunalului Giurgiu a asigurat informarea corectă şi la timp a informaţiilor 
considerate de interes public. 

Astfel, pe adresa de  portal a instanţei au fost afişate informaţiile de 
interes public considerate de lege ca fiind obligatorii sa fie comunicate din 
oficiu, respectiv: numele şi prenumele persoanelor din conducerea instanţei, 
cât şi a purtătorului de cuvânt al instanţei; coordonatele de contact ale 
tribunalului, respectiv: sediul, numerele de telefon, fax şi adresa de e-mail; 
organizarea instanţei pe secţii, componenţa fiecărei secţii a tribunalului, cât şi 
organizarea instanţei pe compartimente de activitate şi componenţa fiecărui 
compartiment; programul de funcţionare al instanţei, cât şi programul de relaţii 
cu publicul la compartimentele instanţei la care publicul are acces; pe 
perioada vacanţei judecătoreşti sunt afişate modificările aduse programului de 
activitate al instanţei la compartimentele  care au relaţii cu publicul; lista 
cuprinzând categoriile de documente gestionate, respectiv opis-urile, 
registrele, condicile etc. 

Pe lângă aceste informaţii, pe adresa de portal a tribunalului sunt  
publicate hotărârile judecătoreşti considerate relevante de persoanele 
desemnate de conducerea instanţei, precum şi alte informaţii considerate de 
interes. 

Independenţa  şi imparţialitatea justiţiei trebuie să fie efective şi 
recunoscute de justiţiabili. De aceea, rolul publicului şi percepţia acestuia 
asupra sistemului judiciar sunt fundamentale pentru analiza obiectivităţii 
actorilor implicaţi şi a actului de justiţie realizat. 

În vederea măririi gradului de transparenţă asupra actului de justiţie, 
prin oferirea de informaţii publice către cetăţeni, accesul continuu şi liber la 
informaţii, la Tribunalul Giurgiu au fost puse în funcţiune în incinta instanţei 2 
echipamente electronice de tip info-chioşc destinate informării justiţiabililor, 
locaţia acestora este la parter. De asemenea, la parter au fost instalate şi 
două echipamente electronice de tip info-chioşc care conţin date despre 
activitatea Judecătoriei Giurgiu. Echipamentele electronice compuse în 
principal dintr-un calculator, o tastatură specială şi un monitor incluse într-un 
suport special permit accesarea într-un mod simplu şi la îndemâna oricui a 
informaţiilor publice privind activitatea instanţei de judecată. 

Aplicaţia informatică instalată pe aceste terminale permite căutarea 
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după număr, nume părţi sau data înregistrării a dosarelor aflate pe rolul 
instanţei. După identificarea dosarului se pot vizualiza informaţii privind 
evoluţia dosarului, părţile aflate în litigiu, documentele înregistrate în dosar, 
termenele de judecată şi soluţiile pe scurt pronunţate de instanţă. 

Monitorul este de tip touch-screen, ceea ce permite accesarea 
informaţiilor printr-o simplă atingere cu degetul a simbolurilor grafice de pe 
ecran. 

Crearea de info-chioşcuri la nivelul instanţelor de judecată pentru 
corecta informare a cetăţeanului este una din acţiunile prevăzute în Strategia 
de informatizare a sistemului judiciar pe perioada 2005-2009 şi a fost pusă în 
aplicare în urma unei licitaţii organizate de către Ministerul Justiţiei, care a 
beneficiat de o finanţare PHARE pentru acest proiect. 

Modul de funcţionare a acestora a fost prezentat tuturor celor care au 
fost interesaţi să obţină informaţii prin această modalitate, iar, în prezent, se 
remarcă o creştere a numărului utilizatorilor, pentru avocaţi sau reprezentanţi 
ai mass-media utilizarea acestora constituind o practică frecventă. 

Relaţia instituţională cu Penitenciarul Giurgiu nu s-a aflat la cel mai 
bun nivel în cursul anului 2012 şi, mai ales, în ultima perioadă a acestui an. O 
asemenea constatare are în vedere neasigurarea condiţiilor necesare 
desfăşurării activităţii judecătorului delegat cu executarea pedepselor 
privative de libertate: 

- conducerea Penitenciarului Giurgiu nu a asigurat ori a asigurat în mod 
defectuos, începând cu luna septembrie 2012, coperţile de dosare astfel încât 
achiziţionarea acestora s-a realizat pe cheltuiala judecătorului delegat; 

- o situaţie identică s-a înregistrat şi în ceea ce priveşte hârtia de scris 
şi tonerul pentru imprimantă; 

- de asemenea nu s-a asigurat căldura in biroul judecătorului delegat 
care a fost nevoit să poarte în timpul serviciului vestimentaţia pentru exterior 
de exterior fiindu-i afectata starea de sănătate. 

Deşi aceste aspecte au fost aduse la cunoştinţa conducerii 
penitenciarului, atât verbal cat si in scris, nici o sesizare a judecătorului 
delegat nu a fost rezolvată favorabil. 

În fine, datorită lipsei unei supravegheri atente a deţinuţilor aduşi la 
instanţă, aceştia au distrus, în timpul cât se aflau în boxele de la subsolul 
clădirii tribunalului, parte din instalaţia de încălzire provocând astfel inundarea 
spaţiului rezervat. Daunele provocate nu s-au rezumat numai la cheltuielile cu 
evacuarea apei; pe lângă acestea s-au adăugat şi cele pentru umplerea cu 
apă a instalaţiei de încălzit. La fiecare sesizare a conducerii Penitenciarului, 
aceasta nu a întreprins nici o măsură concretă pentru remedierea situaţiei.  
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CAPITOLUL IV 
Rolul instanţei în consolidarea spaţiului de libertate, securitate şi justiţie 

al uniunii europene 
 

Spaţiul european de libertate, securitate şi justiţie 
INTRODUCERE  
Tratatul de la Lisabona, semnat oficial de şefii statelor membre la data 

de 13 decembrie 2007, a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, acesta fiind 
.ratificat de Parlamentul României la 11 martie 2008; prin acest tratat se 
doreşte consolidarea realizării unui spaţiu european comun în care 
persoanele să circule liber şi să beneficieze de o protecţie judiciară eficace. 

Realizarea unui astfel de spaţiu are repercusiuni asupra domeniilor în 
care aşteptările cetăţenilor europeni sunt ridicate, cum ar fi imigraţia, 
combaterea criminalităţii organizate sau terorismul. Aceste probleme au o 
puternică dimensiune transfrontalieră şi, prin urmare, necesită o cooperare 
eficace la nivel european. De aceea, Tratatul de la Lisabona împarte temele 
referitoare la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie în patru domenii: 

- politicile referitoare la controlul la frontiere, la azil şi la imigraţie; 
- cooperarea judiciară în materie civilă; 
- cooperarea judiciară în materie penală; 
- cooperarea poliţienească. 
Temele referitoare la cooperarea judiciară în materie penală şi la 

cooperarea poliţienească făceau parte înainte din cel de-al 3-lea pilon al 
Uniunii Europene (UE), reglementat prin cooperarea interguvernamentală. În 
cadrul celui de-al 3-lea pilon, instituţiile europene nu aveau competenţe, deci 
nu puteau adopta nici regulamente, nici directive. Tratatul de la Lisabona 
pune capăt acestei diferenţieri şi îi permite de acum UE să intervină în toate 
chestiunile referitoare la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. 

CONTROLUL LA FRONTIERE, AZIL ŞI IMIGRAŢIE  
Tratatul de la Lisabona atribuie noi competenţe instituţiilor europene, 

care, de acum înainte, pot adopta măsuri menite: 
- să instituie o gestionare comună a frontierelor externe ale UE; în 

special datorită consolidării Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării 
Operative la Frontierele Externe, denumită Frontex; 
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- să creeze un sistem european comun de azil; un astfel de sistem va 
fi întemeiat pe un statut european uniform şi pe proceduri comune de 
acordare şi de retragere a azilului; 

- să stabilească norme, condiţii şi drepturi în materie de imigraţie 
legală. 

COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE CIVILĂ  
Tratatul de la Lisabona autorizează instituţiile europene să adopte noi 

măsuri în ceea ce priveşte: 
- punerea în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce: fiecare 

sistem juridic trebuie să recunoască drept valabile şi aplicabile deciziile 
adoptate de sistemele juridice ale celorlalte state membre; 

- accesul efectiv la justiţie; 
- dezvoltarea metodelor alternative de soluţionare a litigiilor; 
- formarea magistraţilor şi a personalului din justiţie. 
COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ  
Odată cu eliminarea celui de-al 3-lea pilon al UE, întreaga cooperare 

judiciară în materie penală devine un domeniu în care instituţiile europene pot 
să legifereze. 

Concret, instituţiile europene pot acum să stabilească reguli minime în 
ceea ce priveşte definirea şi sancţionarea infracţiunilor penale cele mai 
grave. UE poate să intervină, de asemenea, în definirea unor reguli comune 
în ceea ce priveşte derularea procedurilor penale, de exemplu în ceea ce 
priveşte admisibilitatea probelor sau drepturile persoanelor. 

Mai mult, Tratatul de la Lisabona intenţionează să întărească rolul 
Eurojust în UE. Trebuie amintit că misiunea Eurojust este de a contribui la 
coordonarea unor anchete şi urmăriri penale între autorităţile competente ale 
statelor membre. În prezent, Eurojust nu deţine decât competenţa de a 
înainta propuneri: acesta poate solicita autorităţilor naţionale declanşarea 
unor anchete sau urmăriri penale. De acum înainte, Tratatul de la Lisabona 
oferă instituţiilor europene posibilitatea de a extinde misiunile şi atribuţiile 
Eurojust prin procedura legislativă ordinară. 

Mai mult, Tratatul de la Lisabona are în vedere posibila creare a unui 
veritabil Parchet European pornind de la Eurojust. Un astfel de parchet ar 
deţine competenţe importante, întrucât ar putea ancheta, urmări penal şi 
trimite în judecată autorii unor infracţiuni. În plus, Parchetul European ar fi în 
măsură să exercite el însuşi acţiunea publică în faţa instanţelor judecătoreşti 
competente ale statelor membre. 

Şi totuşi, Tratatul de la Lisabona nu instituie încă Parchetul European. 
Aceasta autorizează numai Consiliul să adopte, în unanimitate, un 
regulament în acest sens. În cazul în care Consiliul nu va reuşi să 
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întrunească unanimitatea, atunci cel puţin nouă state membre vor avea 
posibilitatea să instituie un Parchet European între ele, în cadrul unei 
cooperări consolidate. 

 
A. În materie penală 
Prin sentinţa penală nr.179/21.04.2011, pronunţată de Tribunalul 

Giurgiu, modificată prin decizia penală nr.242/24.10.2011, pronunţată de 
Curtea de Apel Bucureşti Secţia I penală, şi definitivă prin decizia penală 
nr.2101 din 14.05.2012, pronunţată de ICCJ - Secţia Penală, inculpatul AA, 
cetăţean bulgar, a fost condamnat în baza art. 255 alin. 1 Cod penal raportat 
la art. 6 şi art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 3201 Cod 
procedură penală, la o pedeapsă de 6 (şase) luni închisoare pentru 
săvârşirea  infracţiunii de  dare de mită. În baza art. 71 Cod penal, au fost 
interzise inculpatului drepturile prevăzute la art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod 
penal, pedeapsă accesorie. 

La data de 15.06.2012 a fost emis Mandatul de Executare a Pedepsei 
Închisorii nr. 206/2012 de Tribunalul Giurgiu, pe numele inculpatului AA. 

La data de 02.08.2012 a fost emis Mandatul European de Arestare 
nr.2/MEA pe numele persoanei solicitate AA, ca urmare a sesizării nr. 
70820/31.07.2012 formulată de Inspectoratul de Poliţie Judeţ Giurgiu - 
Serviciul Investigaţii Criminale şi înregistrată pe rolul Tribunalului Giurgiu la 
data de 02.08.2012, mandat ce a fost transmis la data de 03.08.2012 prin fax 
şi poştă către Biroul Naţional Interpol România. 

La data de 09.08.2012, persoana solicitată a fost arestată şi reţinută în 
Arestul IPJ Constanţa conform adresei nr.731697/09.08.2012 şi la data de 
16.08.2012 încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă. 

Conform procesului verbal emis de Penitenciarul Poarta Albă 
condamnatul a început executarea pedepsei la data de 09.08.2012 urmând 
să expire la data de 04.11.2012. 

Conform adresei nr.1204735 a Biroului Naţional Interpol la data de 
31.08.2012 a fost restituit MEA nr.2/2012 emis de Tribunalul Giurgiu, potrivit 
solicitării, aceluiaşi tribunal, din 17.08.2012. 

La data de 11.09.2012 condamnatul AA a fost liberat condiţionat 
conform sentinţei penale nr. 2046/07.09.2012 pronunţată de Judecătoria 
Medgidia. 

2. Prin sentinţa penală nr. 138/30.03.2011 a Tribunalului Giurgiu, 
rămasă definitivă prin decizia penală nr. 4145/06.12.2011 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, inculpatul BF, cetăţean român, a fost condamnat la 3 (trei) 
ani şi 6 (şase) luni închisoare în baza art. 4 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 
cu aplicarea art. 14 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000 şi art. 37 lit. a Cod 
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penal pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere, fără drept, de droguri de mare 
risc, pentru consum propriu. 

În baza art. 39 alin. 2 Cod penal raportat la art. 34 lit. b Cod penal, s-a 
contopit pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin prezenta 
sentinţă, cu restul rămas de executat de 1193 zile închisoare din pedeapsa 
de 7 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 960 din 01.07.2005 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a Penală, definitivă prin 
decizia penală nr. 6777 din 02.12.2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
urmând ca inculpatul BF să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 6 luni 
închisoare. 

În final, inculpatul i s-a aplicat o pedeapsă rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 
(şase) luni închisoare; în baza art. 71 Cod penal, inculpatului i-au fost 
interzise drepturile prevăzute de art. 64 lit. a, teza a II-a, şi lit. b Cod penal. 

La data de 09.12.2011 a fost emis Mandatul de Executare a Pedepsei 
Închisorii nr.159/2011 de Tribunalul Giurgiu, pe numele inculpatului BF. 

La data de 14.03.2012 a fost emis Mandatul European de Arestare 
nr.1/MEA pe numele persoanei solicitate BF, urmare sesizării 
nr.133211/02.03.2012 formulată de Inspectoratul de Poliţie Judeţ Ilfov - 
Serviciul Investigaţii Criminale şi înregistrată pe rolul Tribunalului Giurgiu la 
data de 14.03.2012, mandat ce a fost transmis la data de 14.03.2012 prin fax 
şi poştă către Biroul Naţional Interpol România. 

Până la această dată nu s-au primit date din care să rezulte că 
persoana solicitată a fost depistată / localizată / reţinută pe teritoriul României 
sau unui alt stat membru al Uniunii Europene. 

B. În materie civilă 
a) exequator 
În cursul anului 2012, judecătorii Secţiei Civile  au soluţionat un număr 

de 10 cauze, toate având ca obiect, în principal, exequator (recunoaşterea 
înscrisurilor şi hotărârilor străine), situaţia analitică a acestora prezentându-se 
după cum urmează: 

 (1) în dosarul nr. 651/94/2012 privind pe reclamanta OAA şi pe 
pârâtă  RLE, prin încheierea din data de 25.05.2012, instanţa a admis 
excepţia puterii de lucru judecat în ceea ce priveşte capătul de cerere având 
drept obiect încuviinţarea executării  silite a sentinţei din 22.03.2011 a 
Tribunalului Stockholm în cauza T913-11 invocată din oficiu; a respins  
capătul de cerere având drept obiect încuviinţarea executării silite a sentinţei 
civile nr.22.03.2011 a Tribunalului Stockholm în cauza T913-11, ca fiind 
putere de lucru judecat; a admis excepţia necompetenţei materiale în 
soluţionarea capătului de cerere având drept obiect încuviinţarea executării 
silite a sentinţei civile nr.145/22.09.2011 a Tribunalului Giurgiu invocată din 
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oficiu şi a disjuns capătul de cerere menţionat în alineatul precedent şi 
dispune declinarea competenţei materiale prin soluţionarea acestuia în 
favoarea Judecătoriei Giurgiu privind pe creditorul OAA şi pe debitorul RLE; 
iar în temeiul art.20 pct.2 C.pr.civ., a constatat ivit conflictul negativ de 
competenţă prin soluţionarea capătului de cerere având drept obiect 
încuviinţarea executării silite a sentinţei civile nr.145/2011 a Tribunalului 
Giurgiu şi a dispus suspendarea din oficiu a oricărei proceduri privind capătul 
de cerere având drept obiect  încuviinţarea executării silite a sentinţei civile 
nr.145/2011 a Tribunalului Giurgiu şi înaintarea cauzei la Curtea de Apel 
Bucureşti în calitate de instanţă competentă să hotărască asupra conflictului 
de competenţă ivit; 

 (2)  în dosarul nr. 112/122/2012, privind pe reclamanta BG şi pe 
pârâtul  BP, prin sentinţa civilă nr. 63/18.06.2012 instanţa a respins cererea 
reclamantei; 

 (3) în dosarul nr. 1029/122/2012, privind pe reclamantul BEJTF şi pe 
pârâtul BP, prin încheierea din 11.05.2012, instanţa a admis cererea 
reclamantei şi a încuviinţat executarea silită a decretului din 23.06.2009 emis 
de Tribunalul pentru Minori din Piemonte, Italia; 

(4)  în dosarul nr. 1504/122/2012, privind pe reclamantul  DS şi pe 
pârâta POBV. prin sentinţa civilă nr. 68/22.06.2012, instanţa a admis cererea 
formulată de reclamant şi a dispus recunoaşterea sentinţei pronunţată de 
Tribunalul Familiei Ashdod  (Israel) la data de 01.01.2012 în dosarul 
nr.29350-07-11 prin care s-a desfăcut căsătoria părţilor; 

 (5) în dosarul nr. 1635/122/2012, privind pe reclamanta MIV şi pe 
pârâtul SS, prin sentinţa civilă nr. 160/03.12.2012 instanţa a admis cererea şi 
a dispus recunoaşterea deciziei pronunţate de Judecătoria de Familie 
Ammochosto, Republica Elenă, pronunţată la data de 08.07.2009 în dosarul 
nr.66/2008 având ca obiect divorţ; 

(6) în dosarul nr. 2097/122/2012, privind pe reclamanta CAL şi pe 
pârâtul  FG, prin sentinţa civilă nr. 169/14.12.2012, instanţa a respins cererea 
reclamantei, ca nefondată; 

(7) în  dosarul nr. 2266/122/2012, privind pe reclamantul BS, prin 
sentinţa civilă nr. 101/21.09.2012, instanţa a admis cererea reclamantului şi a 
dispus recunoaşterea certificatului de echivalare  nr. B.05.0.NUV.4.51. 
105.01. 1544/0061 din 16.08.2012, emis de Prefectura Nigde – Direcţia 
Judeţeană de Stare Civilă şi Probleme Cetăţeneşti – Direcţia de Stare Civilă  
Locală, Republica Turcia; 

(8)  în dosarul nr. 2453/122/2012, privind pe reclamanta SPV şi pe 
pârâtul GCC prin  sentinţa civilă nr. 140/07.11.2011 instanţa a admis cererea 
reclamantei; 



 

 37 

(9)  în dosarul nr. 2691/122/2012 privind pe reclamanta PED prin  
sentinţa civilă nr. 143/08.11.2012 instanţa a admis cererea reclamantei şi a 
dispus recunoaşterea hotărârii de  aprobare de divorţ  dată părţilor de 
Administraţia  de Stat Storstrom 26 septembrie 2005  la data de 16.09.29005 
în dosarul acestei instanţe nr. 2005 - 112/12638. 

b) În cursul anului 2012 nu au existat sesizări ale  Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 

c) pe rolul Tribunalului Giurgiu au fost înregistrate în anul 2012 un 
număr de 26 de cauze având ca obiect recursuri formulate împotriva 
hotărârilor prin care instanţa competentă s-a pronunţat asupra plângerii 
privind acordarea statutului de refugiat (Legea nr. 122/2006) din care 15 au 
fost respinse, unul a fost casat cu trimitere spre rejudecare şi un dosar cu 
admiterea recursului şi, ca atare, a plângerii; restul cauzelor se află în curs de 
soluţionare. 
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CAPITOLUL V 
Raporturile  dintre  instanţă şi celelalte instituţii şi organisme,  

precum şi cu societatea civilă 
 

a) Tribunalul Giurgiu 
 
- Raporturile dintre Tribunalul Giurgiu şi Consiliul Superior al 

Magistraturii s-au desfăşurat în condiţii bune, principalele coordonate ale 
acestor raporturi fiind date de rolul Consiliului ca garant al independenţei 
justiţiei, de competenţele acestuia în domeniul recrutării, promovării, 
transferării, detaşării, sancţionării disciplinare şi eliberării din funcţie a 
judecătorilor, precum şi de influenţa decisivă asupra formării iniţiale şi 
continue a magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate, prin 
coordonarea activităţii Institutului Naţional al Magistraturii şi a Şcolii Naţionale 
de Grefieri. 

În cursul anului 2012,  la nivelul acestei instanţe s-au întocmit note de 
relaţii privind verificarea activităţii, la solicitarea Consiliului Superior al 
Magistraturii, în scopul exercitării atribuţiilor ce îi revin în acest sens. 

Au fost astfel vizate, în principal, următoarele aspecte: monitorizarea 
modului în care sunt folosite resursele umane şi financiare de către instanţă;  
monitorizarea modului în care sunt distribuite aleatoriu cauzele, întocmindu-
se, în acest sens, rapoarte referitoare la implementarea sistemului de 
distribuire aleatorie a cauzelor, inclusiv a datelor referitoare la funcţionalitatea 
sistemului informatizat;  furnizarea de date statistice cu privire la numărul de 
posturi vacante în cadrul instanţei;  furnizarea de informaţii privind numărul 
de dosare restante; delimitarea acestora în funcţie de ordinea de prioritate şi 
împărţirea lor pe categorii; propuneri pentru reducerea numărului  de  dosare 
restante; furnizarea de informaţii referitoare la activitatea unor judecători ca 
urmare a petiţiilor unor justiţiabili. 
 Reprezentanţii Tribunalului Giurgiu au luat parte la toate întâlnirile de 
lucru organizate de către Consiliul Superior al Magistraturii, la care au fost 
invitaţi. 
 - Tribunalul Giurgiu a avut, în anul 2011, relaţii bune cu Ministerul 
Justiţiei, în limite instituţionale şi funcţionale, atât în ceea ce priveşte 
administrarea, cât şi finanţarea instanţelor judecătoreşti. 
 Tribunalul Giurgiu este ordonator terţiar de credite, calitate în care a 
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avut raporturi bune cu ordonatorul principal de credite, Ministrul Justiţiei, atât 
în mod direct, cât şi prin intermediul ordonatorului secundar de credite, 
Curtea de Apel Bucureşti chiar dacă solicitărilor noastre de fonduri nu li s-a 
dat curs întotdeauna cu o justificare credibilă. 

- Colaborarea profesională şi instituţională cu Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Giurgiu şi parchetele arondate acestuia s-a concretizat, în mod 
firesc, în cadrul relaţiilor ocazionate de soluţionarea unor probleme din 
dosarele de judecată sau la nivelul compartimentelor instanţei.  

În cauzele cu minori şi de familie, reprezentanţii parchetelor care au 
participat în toate aceste procese şi-au exercitat rolul prevăzut de lege pentru 
apărarea drepturilor şi intereselor minorilor. 

Fiecare instanţă a dat curs tuturor solicitărilor parchetului 
corespunzător în grad vizând obţinerea de informaţii privind cauzele 
soluţionate şi practica instanţei în diferite materii, necesare pentru analizarea 
oportunităţii introducerii unor recursuri în interesul legii. 
 La toate instanţele din circumscripţia Tribunalului Giurgiu procurorilor 
pot să studieze dosarele, în continuare, în birouri special amenajate. 

- Raporturile cu barourile de avocaţi s-au desfăşurat corespunzător, în 
cursul anului 2012, nefiind semnalate incidente majore. 

Au existat şi situaţii în care au încălcat normele procedurale ori au 
adus atingere, printr-un comportament neadecvat în sălile de şedinţă, 
solemnităţii acesteia, în aceste din urmă situaţii judecătorii instanţelor 
aplicând amenzi judiciare corespunzătoare. 

Tribunalul Giurgiu, ca ordonator terţiar de credite, a manifestat o 
constantă preocupare pentru a asigura plata la timp a onorariilor cuvenite 
apărătorilor desemnaţi din oficiu. 

- În ceea ce priveşte raporturile cu experţii judiciari, în anul 2011, la 
nivelul fiecărei instanţe din judeţul Giurgiu cele mai mari şi repetate întârzieri 
în soluţionarea cauzelor au fost determinate de experţii desemnaţi să 
efectueze diferite expertize judiciare, judecătorii fiind nevoiţi să aplice amenzi 
judiciare, potrivit art. 1081 din Codul de procedură civilă. Mai mult, în unele 
cauze, experţii au refuzat efectuarea lucrărilor dispuse ca urmare a 
numărului foarte mare de expertize pe care le aveau în lucru raportat la 
termenul fixat pentru depunerea expertizei solicitate. 

Un aspect important este acela că, la Biroul Local pentru Expertize 
Judiciare, Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Giurgiu există un 
număr insuficient de experţi în anumite specializări raportat la numărul de 
expertize dispuse ( Ex: autovehicule, circulaţie rutieră;construcţii civile, 
industriale şi agricole; topografie, cadastru şi geodezie) 

Conducerea Tribunalului s-a întâlnit cu reprezentanţii experţilor înscrişi 
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pe listele Biroul Local pentru Expertize Judiciare, Tehnice şi Contabile de pe 
lângă Tribunalul Giurgiu în numeroase cazuri pentru asigurarea desfăşurării 
corespunzătoare a instanţei. 

În anul 2012, instanţele giurgiuvene au dispus efectuarea a 663 
expertize judiciare, experţilor judiciari fiind plătiţi, în total, 591210 lei. Defalcat 
situaţia expertizelor judiciare se prezintă după cum urmează: 

 
Instanţa Nr. expertize Sume plătite 

Tribunalul Giurgiu 63 72600 

Judecătoria Giurgiu 368 226868 

Judecătoria Bolintin Vale 232 291742 

Total 663 591210 

 
 - În privinţa raporturilor cu mass-media, pe parcursul anului 2011 s-au 
desfăşurat activităţi privind identificarea ştirilor difuzate de mass-media locală 
privind activitatea acestui tribunal şi care au un impact negativ asupra 
imaginii Tribunalului Giurgiu sau a magistraţilor şi nu au fost identificate ştiri 
ce pot face obiectul celor mai sus menţionate 

 În vederea identificării ştirilor difuzate de mass-media locală care 
privesc activitatea Tribunalului Giurgiu s-au asigurat abonamente la 
principalele ziare locale (Informaţia de Giurgiu, Giurgiuveanul, Giurgiu Expres, 
Jurnalul giurgiuvean; 

Domnul judecător ION NICULA, purtătorul de cuvânt al Tribunalului 
Giurgiu, a informat opinia publică, prin intermediul mediei locale, cu privire la 
activitatea de interes a instanţei, precum şi cu privire la dispoziţiile Noului Cod 
civil. 

Cu ocazia Zilei Europene a Justiţiei Civile, Tribunalul a organizat, în 
luna octombrie 2012, Ziua Uşilor Deschise. 

- Definitorie pentru raporturile dintre instanţă şi societatea civilă este 
transparenţa în comunicare şi facilitarea accesului la informaţii; aceste două 
activităţi sunt intermediate de Birourile de informaţii şi relaţii publice . 

Raporturile instanţelor cu justiţiabilii se desfăşoară cu respectarea 
procedurilor în materie, din legile privind reforma sistemului judiciar şi 
Regulamentul de ordine interioara al instanţelor de judecată. Totodată, sunt 
avute în vedere dispoziţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public şi Legea nr. 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date. 



 

 41 

Justiţiabilii au posibilitatea să consulte, la Compartimentele Arhivă şi 
Registratură „Ghidul de orientare juridică pentru cetăţeni”, precum şi celelalte 
materiale puse la dispoziţie, inclusiv cele privind condiţiile de acordare a 
ajutorului public judiciar în materie civilă. 

Toate petiţiile, reclamaţiile depuse de justiţiabili la grefa instanţei au 
fost analizate cu deosebită atenţie şi, în limita competentelor, au fost 
formulate răspunsuri, care au fost comunicate într-un termen cât mai scurt 
posibil. 
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CAPITOLUL VI 
Concluzii privind progresele înregistrate, vulnerabilităţile identificate 

şi măsurile luate sau propuse pentru remedierea acestora 
 

Se poate aprecia că în anul 2012 personalul Tribunalului Giurgiu şi al 
judecătoriilor din jurisdicţia acestuia şi-a îndeplinit atribuţiile în parametrii 
stabiliţi de legislaţia, o atare apreciere nu înseamnă că nu este loc de mai 
bine însă pentru realizarea unui salt calitativ real trebuie avute în vedere 
vulnerabilităţile ce caracterizează activitatea instanţelor, vulnerabilităţi care 
sunt cronice şi atârnă greu în evaluarea calităţii activităţii judiciare. 

 
Lipsa resurselor umane la Tribunalul Giurgiu 
Liberul acces la justiţie, precum şi dreptul la un proces echitabil şi la 

soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil pot fi realizate numai dacă 
numărul judecătorilor şi al personalului auxiliar este corespunzător volumului 
de activitate. O atare condiţie nu este îndeplinită în cazul Tribunalului Giurgiu 
astfel cum s-a arătat anterior. 

Constanta ce a caracterizat politica resurselor umane existente la 
Tribunalul Giurgiu a fost aceea a subdimensionării schemei de personal în 
raport de volumul de activitate, dublată de o incompletă ocupare a schemei 
existente, ceea ce a condus la dificultăţi în desfăşurarea activităţii de judecată 
şi, în special, la creşterea volumului de activitate al fiecărui judecător şi 
grefier, volum care depăşeşte cu mult un volum rezonabil de muncă. 

Judecătorii şi personalul auxiliar au dreptul de a nu fi supraîncărcaţi cu 
un volum de muncă care excede programului lor de lucru prevăzut de lege, 
deoarece o supraîncărcare constantă pune în pericol eficienţa şi calitatea 
muncii lor, în detrimentul sistemului judiciar şi al justiţiabililor, reduce motivaţia 
şi duce la riscuri din punct de vedere al sănătăţii.  Mai mult, o supraîncărcare 
constantă poate însemna încălcarea independenţei justiţiei, dacă judecătorii 
nu pot dedica timpul necesar asigurării unui proces echitabil şi unei soluţionări 
juste pentru fiecare cauză în parte. 

Raportat la resursele umane existente s-a încercat şi consider că s-a şi 
reuşit o repartizare echilibrată pe secţii a judecătorilor  şi grefierilor, respectiv 
4 judecători şi 4 grefieri în cadrul secţiei penale şi 10 judecători plus 9 grefieri 
la secţia civilă, această repartizare ţinând cont de volumul de activitate al 
fiecărei secţii,  precum şi de specificul activităţii desfăşurate de judecătorii din 
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secţia penală care trebuie să asigure serviciul de permanenţă şi în afara 
programului de lucru, precum şi în zilele nelucrătoare. 

Dat fiind numărul redus de judecători şi grefieri la tribunal funcţionează, 
astfel cum s-a arătat, doar două secţii (civilă şi penală) în cadrul cărora au 
fost înfiinţate complete specializate. Deşi specializarea judecătorilor este 
absolut necesară pentru creşterea capacităţii de analiza si sinteza, trebuie 
admis că aceasta nu este, adesea, decât pur formală întrucât aceiaşi 
judecători intră în compunerea a cel puţin trei complete specializate. Lipsa de 
specializare a judecătorilor conduce, de multe ori, la o înţelegere incompleta a 
cauzei deduse judecăţii, mai ales în condiţiile unui volum ridicat de munca, 
fiind astfel destul de probabil să se pronunţe şi soluţii greşite; impactul 
înfiinţării acestor complete  asupra actului de justiţie nu poate fi, din aceste 
motive, calificat ca unul semnificativ. 

Este de remarcat că personalul instanţei a fost de multe ori nevoit să-şi 
prelungească programul de lucru dincolo de orele legal stabilite, tocmai din 
dorinţa de a putea face faţă volumului de muncă din ce în ce mai mare. 
Nefiind posibilă remunerarea personalului pentru ore suplimentare am 
considerat oportună stimularea acestuia prin acordarea de zile libere sens în 
care, de altfel, s-a şi procedat în cadrul instanţei.  

Această problemă a lipsei de personal a fost, încă de la începutul 
primului meu mandat de vicepreşedinte, în atenţia conducerii tribunalului, 
care în permanenţă, a prezentat-o celor în drept să decidă cu privire la 
suplimentarea schemei de personal. 

Deşi aceste demersuri au înregistrat un oarecare succes, în sensul că, 
prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.146 din 25.02.2010, s-a 
dispus suplimentarea numărului de posturi de judecător la nivelul Tribunalului 
Giurgiu de la 15 la 17, raportat la volumul de activitate al instanţei şi având în 
vedere că doi dintre magistraţi sunt detaşaţi la Consiliul Superior al 
Magistraturii, iar un post este vacant încă de la înfiinţarea lui, şi în atare 
condiţii ne confruntăm cu un deficit de personal. 

Din discuţiile pe care le-am avut cu colegii judecători  de la cele două 
judecătorii arondate, am concluzionat că, pentru aceştia, avansarea efectivă 
la tribunal (în condiţiile în care unii dintre ei au grad de judecător de tribunal) 
nu este „atrăgătoare” tocmai din cauza supraaglomerării acestei instanţe. 

Aceeaşi situaţie se reţine şi cu privire la personalul auxiliar, la fel de 
supraîncărcat; în privinţa ambelor categorii, aşa cum am arătat anterior, 
Tribunalul Giurgiu ocupând un loc „fruntaş” în ierarhia instanţelor cu volum 
mare de activitate raportat la numărul de personal ( încărcătura de dosare/ 
judecător, respectiv, grefier) 

  În atare condiţii, pentru remedierea acestor disfuncţionalităţi se 
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impune continuarea demersurilor conducerii Tribunalului Giurgiu pentru 
suplimentarea posturilor de judecători şi grefieri, implicit, pentru înfiinţarea cel 
puţin a încă unei secţii; în acest fel fiind create premisele pentru creşterea 
calităţii actului de justiţie la nivelul fiecărui judecător şi grefier; şi aici, cu riscul 
de a mă repeta, subliniez, încă odată, că şi în situaţia dată, la Tribunalul 
Giurgiu standardele de calitate s-au menţinut la un nivel ridicat, aspect ce se 
reflectă în indicele de casare, cel mai scăzut la nivelul Curţii de Apel 
Bucureşti. 

Rămâne deschisă problema „convingerii” colegilor noştri judecători de 
la judecătoriile din jurisdicţia tribunalului să promoveze la această instanţă. 
Continuarea discuţiilor informale cu aceştia, prezentarea avantajelor pentru 
cariera lor profesională şi a necesităţii ocupării posturilor vacante de la 
Tribunalul Giurgiu, cu accent pe responsabilitatea ce revine fiecăruia dintre 
noi pentru o bună înfăptuire a justiţiei sunt coordonatele pe care le voi urma şi 
în viitor. 

 
Arhiva Tribunalului Giurgiu 
Aşa cum am arătat deja, în sediul Tribunalului Giurgiu nu există un 

spaţiu suficient de adecvat care să permită depozitarea dosarelor aflate în 
conservare, în conformitate cu standardele impuse de Arhivele Naţionale, 
acest fapt fiind sesizat şi cu ocazia ultimului control al acestei din urmă 
instituţii, efectuat în luna octombrie 2012. De asemenea, se întâmpină în 
continuare greutăţi în ceea ce priveşte şi logistica necesară bunei desfăşurări 
a activităţii specifice ( mobilier, instalaţii şi sisteme de conservare, de 
supraveghere, etc.) deşi conducerea tribunalului a avut în vedere necesitatea 
remedierii situaţiei la fundamentarea fiecărui proiect de buget, demersurile 
sale au rămas fără succes, nefiind alocate fonduri în acest sens. Acest fapt 
este determinat de aceea că de la momentul proiectării clădirii ce serveşte ca 
şi sediu al instanţei şi până în prezent, activitatea a crescut considerabil, 
ajungându-se de la un număr de aproximativ 3000 de dosare anual, la peste 
10.000. 

Chiar şi în aceste condiţii, s-a încercat a se găsi soluţii, în sensul că s-a 
recondiţionat mobilier specific ce ar fi trebuit supus casării, odată cu 
reabilitarea Judecătoriei Bolintin Vale, şi, prin forţe proprii ale angajaţilor 
tribunalului, s-a procedat la confecţionarea de rafturi necesare depozitării 
dosarelor. 

De asemenea, faţă de faptul că în arhiva tribunalului nu se mai 
procedase la activitatea de arhivare anuală a dosarelor şi, implicit, nici la 
activitatea de triere, din anul 2004, când instanţa s-a mutat în noul sediu, la 
iniţiativa mea, în calitate de vicepreşedinte şi a primului grefier, prin decizia 
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preşedintelui tribunalului s-a dispus mobilizarea întregului corp de grefieri şi, 
în cursul anului 2010, aceştia au participat, prin rotaţie, conform unei 
programări, la trierea şi ordonarea fondului de dosare din arhivă, activitate 
desfăşurată sub directa supraveghere şi îndrumare a grefierului responsabil 
cu arhiva, şi în urma căreia s-au predat la Arhivele Naţionale dosarele pentru 
care expirase termenul de păstrare, reuşindu-se şi în acest fel mărirea 
spaţiului destinat păstrării dosarelor arhivate.  

Cu toate aceste eforturi, în lipsa alocării de fonduri în acest sens, este 
evident că situaţia spaţiului de depozitare va deveni din ce în ce mai grea, 
întrucât tribunalul, s-a transformat în ultimii ani din instanţă de apel şi de 
recurs în instanţă de fond, cu preponderenţă, crescând semnificativ numărul 
dosarelor ce trebuie arhivate în viitor. 

 
Necesitatea  înfiinţării unei a treia secţii la Tribunalul Giurgiu 

precum şi a compartimentelor arhivă şi registratură pentru fiecare secţie 
în parte 

Înfiinţarea celei de a treia secţii, de contencios administrativ fiscal şi 
litigii de muncă, nu a fost posibilă până în prezent, principalele motive fiind 
cronica lipsă a personalului necesar funcţionării unei astfel de secţii, atât 
judecători cât şi grefieri. 

Ponderea cauzelor de contencios administrativ fiscal şi litigii de muncă 
în cadrul celor aflate pe rolul secţiei civile, numărul crescut şi specificul 
acestora, precum şi nevoia de a se ajunge la o reală specializare a 
judecătorilor secţiei civile, care, în prezent, soluţionează toate cauzele altele 
decât cele penale, mă determină să insist şi să întreprind toate demersurile 
pentru înfiinţarea secţiei la care m-am referit, cu atât mai mult necesară 
având în vedere iminenta intrare în vigoare a Noului Cod de procedură civilă. 

Aşa cum am  arătat, în cele ce preced, la Tribunalul Giurgiu cele două 
secţii existente, civilă şi penală, sunt deservite de o singură arhivă şi o 
singură registratură, împrejurare de natură să îngreuneze efectuarea 
operaţiunilor specifice celor două compartimente. 

Deşi conducerea Tribunalului Giurgiu a fost preocupată permanent de 
găsirea unor soluţii optime pentru organizarea, la nivelul fiecărei secţii, a câte 
unui serviciu de registratură şi arhivă, acestea nu au fost identificate, în 
principal, din cauza lipsei personalului;  în schema tribunalului exista un 
singur post de grefier arhivar şi, din nefericire, a devenit imposibilă delegarea 
unor alţi grefier la aceste compartimente; dacă în privinţa spaţiilor există unele 
soluţii, atât suplimentarea schemei cu personalul auxiliar necesar cât şi 
ocuparea acesteia, excede posibilităţilor de intervenţie ale conducerii   
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În activitatea managerială la Tribunalul Giurgiu trebuie regândit de 
desfăşurare a activităţii de control în vederea identificării permanente a 
sectoarelor deficitare şi a determinării soluţiilor pentru îndreptarea  stărilor 
negative percepute. Controlul ce se va exercita va include, ca tematici 
permanente: 

- respectarea termenelor de redactare a hotărârilor judecătoreşti; 
- înaintarea dosarelor în căile de atac; 
- respectarea celerităţii în soluţionarea cauzelor deduse judecăţii; 
- aplicarea normelor procedurale care sancţionează faptele prin care se 

tergiversează soluţionarea cauzelor; 
- respectarea criteriului aleatoriu de repartizare a cauzelor; 
- circuitul actelor şi dosarelor în interiorul instanţei. 
Managementul Tribunalului Giurgiu poate fi substanţial îmbunătăţit şi 

prin “repunerea în drepturile sale” a funcţiei de previziune a acestuia. Cele 
mai importante aspecte ce fac obiectul acestei funcţii sunt, în cadrul 
instanţelor judecătoreşti, modificările legislative şi fluctuaţiilor de personal. 

Aceşti doi indicatori dau măsura evoluţiei calităţii lucrărilor şi a 
randamentului activităţii instanţei, prin mecanisme specifice, şi tocmai de 
aceea se vor supune dezbaterii colegiului de conducere toate măsurile ce se 
impun pentru asigurarea repartizării echilibrate a sarcinilor în rândul fiecărui 
membru al personalului instanţei, judecător sau personal auxiliar. 
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