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1. SCOPUL INSPECŢIILOR 
 

          Potrivit art. 42 alin. 1 din  Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia 

judiciară îndeplineşte, potrivit legii, atribuţii de analiză, 

verificare şi control în domeniile specifice de activitate, sub 

coordonarea şi controlul plenului. 

Sub acest aspect, Inspecţiei judiciare i se atribuie un rol 

cheie în modernizarea şi eficientizarea Justiţiei în România, 

prin îndeplinirea următoarelor atribuţii: a) cunoaştere şi 

informare cu privire la situaţia instanţelor şi parchetelor; b) 

controlul activităţii acestora şi                           c) sprijinire 

pentru îmbunătăţirea gestionării resurselor în vederea 

îndeplinirii în condiţii optime a actului de justiţie. În acest 

mod, se aşteaptă ca Inspecţia judiciară să acţioneze ca un 

catalizator al transformării organelor judiciare pentru a oferi 

cetăţenilor un serviciu tot mai corespunzător. 

           În principal cele două servicii de inspecţie judiciară vor 

îndeplini atribuţii de control la instanţe şi parchete asupra 

aspectelor esenţiale ale activităţii, multe dintre acestea 

rezultând din prevederile Strategiei de reformă a activităţii în 

justiţie. 

Astfel, aceste inspecţii vor avea ca obiect verificarea 

exercitării în condiţii corespunzătoare a atribuţiilor de 

conducere privind organizarea eficientă, comportamentul şi 



comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile 

manageriale ale judecătorilor şi procurorilor cu funcţii de 

conducere.  

Vor viza respectarea normelor procedurale privind 

primirea cererilor, repartizarea aleatorie a dosarelor, 

continuitatea completului de judecată, continuitatea 

procurorului în lucrările repartizate, redactarea şi 

comunicarea în termen a actelor procedurale, precum şi 

calitatea acestora, etc. Aceste verificări se vor efectua la 

instanţe şi parchete în raport de criteriile adoptate de Plen, 

prevăzute în anexa I. 

Alte obiective ale inspecţiilor rezultă din Planul de 

acţiune:  identificarea dosarelor mai vechi de 1 an fond şi apel, 

6 luni recurs aflate pe rolul instanţelor,  a cauzelor de 

tergiversare, modul de funcţionare a sistemelor de repartizare 

aleatorie a dosarelor şi respectarea principiului continuităţii 

completului de judecată, verificarea dosarelor penale mai vechi 

de  6 luni de la sesizare şi de 3 luni de la începerea urmăririi 

penale înregistrate la parchet, sau aflate în lucru la procuror 

pentru soluţionare sau pentru efectuarea urmăririi penale etc.   

Aceste verificări se vor efectua la instanţe şi parchete în 

raport de criteriile adoptate de Plen, prevăzute în anexa II.            

         Distinct de inspecţiile planificate prin programul de 

activitate semestrial, vor mai fi efectuate şi inspecţii pe care le 

va dispune Plenul Consiliului Superior al Magistraturii când 

considera necesar, pentru verificarea sesizărilor petiţionarilor  



 

 

ori a  judecătorilor şi procurorilor cu privire la carieră, la 

independenţa la reputaţia profesională, etc. 

Rezultă că, unul dintre rolurile esenţiale ale Inspecţiei 

judiciare constă în oferirea de informaţii concrete Consiliului 

Superior al Magistraturii cu privire la modul de organizare şi 

funcţionare a instanţelor/parchetelor, la conduita 

judecătorului/procurorului în îndeplinirea atribuţiilor de 

serviciu, ca urmare a verificărilor efectuate la cererea plenului, 

a secţiilor, a petiţionarilor, ori de Inspecţia judiciară, din 

oficiu.   

Rezultatul acestor verificări, stă la baza adoptării 

hotărârilor plenului sau secţiilor cu privire la  măsuri de 

organizare şi funcţionare a instanţelor/parchetelor, la 

sancţionarea judecătorului/procurorului, la apărarea 

reputaţiei sale profesionale etc. 

În acest context, se impune stabilirea unor criteriile şi 

cerinţe de funcţionare ale unei Inspecţii judiciare orientate 

spre îndeplinirea misiunii descrise anterior, în special, 

necesitatea de a reînnoi şi unifica criteriile de acţionare, cu 

scopul de a se asigura o mai mare eficienţă a muncii şi pentru 

a se oferi organelor judiciare modele comune de organizare şi 

funcţionare. 

 

 



 
2. ETAPA PREMERGĂTOARE  INSPECŢIEI 
 

a). Încuviinţarea inspecţiei:  

Având în vedere atribuţiile Consiliului, efectuarea unei 

inspecţii la instanţe sau parchete se va încuviinţa sau dispune 

de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, ori de Secţiile 

pentru judecători şi procuri.  

În acest sens, Plenul va adopta o Hotărâre care va 

cuprinde date referitoare la instanţa sau parchetul unde 

urmează a se efectua inspecţia şi obiectul verificărilor.  

Inspecţia ce se va efectua trebuie să respecte întocmai 

dispoziţiile Hotărârii Plenului. 

 

b).  Formarea echipelor de inspecţie: 

Având în vedere atribuţiile Inspecţiei judiciare, specificul 

activităţii cât şi scopul inspecţiilor, care în unele situaţii 

necesită o pregătire prealabilă, de regulă, verificările se 

efectuează prin inspectorii de la cele două servicii de inspecţie 

judiciară, ţinând cont de instituţia vizată (instanţă sau 

parchet) şi de calitatea persoanei cu privire la care s-a făcut 

sesizarea (judecător sau procuror). 

        În acest sens, după încuviinţarea inspecţiei de Plen, şeful 

serviciului de inspecţie judiciară din cadrul căruia fac parte  

inspectorii ce urmează să efectueze controlul, va desemna 

inspectorii ce vor compune echipa de inspecţie.  



        Numărul de inspectori ce vor compune echipa de 

inspecţie nu este prestabilit, ci va fi în raport de obiectul şi 

amploarea controlului ce se va efectua.    

        Pot exista însă situaţii în care inspecţia nu poate fi 

efectuată numai de inspectorii de la Inspecţia judiciară, caz în 

care se procedează în conformitate cu dispoziţiile legale.  

Astfel, potrivit art. 46 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 

privind organizarea judiciară, republicată, verificările pot fi 

efectuate şi prin judecători desemnaţi de preşedintele 

instanţei, la cererea Inspecţiei judiciare. 

În acelaşi sens, potrivit art. 65  din aceeaşi lege, în cazul 

procurorilor, verificările la un anumit parchet pot fi efectuate, 

la cererea Inspecţiei judiciare, şi de către procurori anume 

desemnaţi de procurorul general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (pentru această instituţie), 

procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (pentru 

această instituţie), procurorii generali ai  parchetelor de pe 

lângă curţile de apel (la unitatea proprie şi parchetele  din 

circumscripţia sa).  

Însă, potrivit art. 72 din lege, verificările la parchetele din 

subordinea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, pot  fi efectuate, la cererea Inspecţiei judiciare, şi prin 

procurori anume desemnaţi de procurorul general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie   

De asemenea, potrivit art. 61 alin. 4 din Legea nr. 

317/2004 privind Consiliului Superior al Magistraturii, 



republicată, în exercitarea atribuţiilor, inspectorii pot solicita 

preşedinţilor instanţelor judecătoreşti şi conducătorilor 

parchetelor din circumscripţia altei curţi de apel decât cea în 

care se află instanţa sau parchetul unde se efectuează o 

verificare, să desemneze judecători  sau procurori, prin rotaţie, 

care să efectueze anumite acte dintre cele date în competenţa 

Inspecţiei judiciare. 

           În aceste situaţii, Inspecţia judiciară va solicita 

conducerilor instanţelor sau parchetelor la care inspecţia 

urmează a se efectua prin judecători sau procurori desemnaţi, 

să procedeze la desemnarea acestora. 

            După desemnarea judecătorilor sau procurorilor ce 

urmează să efectueze verificările, în cadrul unei şedinţe de 

lucru ce se va desfăşura la sediul Consiliului Superior al 

Magistraturii, va avea loc instruirea acestora. 

 

c).  Anunţarea inspecţiei 

       Inspecţia încuviinţată de Plen va fi făcută cunoscută 

instanţei sau parchetului unde urmează a fi efectuată, 

anterior deplasării inspectorilor la sediul acesteia/acestuia. 

 

 d). Pregătirea inspecţiei 

        În raport de obiectul verificărilor încuviinţate, dacă se 

consideră că este necesară obţinerea în prealabil a unor 

informaţii de la instanţa sau parchetul unde urmează a se 

efectua inspecţia, se vor solicita conducerilor instanţei sau 



parchetului respectiv, pregătirea ori  transmiterea acestora 

(acte,  date statistice, etc.). 

Paralel cu cererea privind obţinerea de informaţii 

adresată organului judiciar ce urmează a fi inspectat, echipa 

de inspecţie va trebui să culeagă toate informaţiile de interes 

aflate în posesia Consiliului.  

Altă sursă de informaţii disponibilă în această fază, o 

constituie actele de control ale inspecţiilor anterioare, precum 

şi lucrările efectuate pentru soluţionarea plângerilor şi 

sesizărilor adresate anterior Consiliului, în legătură cu 

activitatea ori judecătorii/procurorii unităţii ce urmează a fi 

inspectate . 

Informaţiile acumulate în această fază conduc la  

formarea unei opinii iniţiale privind situaţia organului de 

inspectat, din care să se desprindă punctele care necesită o 

mai mare atenţie în timpul fazelor ulterioare de lucru şi permit 

stabilirea unei confruntări cu cele obţinute de la organul de 

inspectat, înainte şi în timpul inspecţiei. 

Pe baza acestora, inspectorii vor elabora un plan de 

activităţi. Acesta se va comunica instanţei/unităţii de parchet, 

anterior începerii controlului. 

 

3. DESFĂŞURAREA INSPECŢIEI 
 

a). Prezentarea echipei de inspecţie: 



La data făcută cunoscută în prealabil instanţei sau 

parchetului la care s-a încuviinţat inspecţia, echipa de 

inspecţie se va prezenta la sediul instanţei sau parchetului 

unde urmează a se efectua inspecţia. 

Când inspecţia vizează toate instanţele sau unităţile de 

parchet din raza de activitate a unei curţi de apel sau din 

subordinea unui parchet de pe lângă o curte de apel, echipa 

de inspecţie se va prezenta iniţial la curtea de apel sau 

parchetul de pe lângă curtea de apel,  unde se va prezenta 

conducătorului instituţiei respective echipa de inspecţie, 

obiectivele inspecţiei, durata aproximativă a inspecţiei,  

planificarea instanţelor sau unităţilor de parchet pentru 

inspecţie.  

 
 
b). Programul de lucru al inspectorilor 
 
Inspecţia se va desfăşura ţinând cont de obiectivele  

stabilite prin Hotărâre şi de criteriile adoptate de Plen pentru 

tipul respectiv de inspecţie.  

Dacă pe parcursul verificărilor se constată unele 

deficienţe în activitatea instanţei sau parchetului verificat,  dar 

acestea exced obiectului inspecţiei încuviinţate de Plen, 

acestea se vor verifica, se vor reţine în Raport şi se vor 

prezenta Plenului sau Secţiilor pentru  analiză şi luarea 

măsurilor, potrivit legii. 



Când inspecţia derivă dintr-o sesizare a unui petiţionar, 

se vor verifica concret aspectele la care se face referire, astfel 

încât să se obţină  toate informaţiile  necesare în vederea unei 

juste şi complete soluţionări. 

Indiferent de obiectul verificărilor, este foarte important 

ca inspecţia ce se efectuează la o instanţă sau parchet să nu 

aducă atingere desfăşurării în condiţii normale a activităţii 

instanţei sau parchetului respectiv.  

În principiu, programul de lucru al inspectorilor va fi 

programul de lucru al instanţei sau parchetului respectiv. În 

mod excepţional, cu acordul instanţei sau a unităţii de 

parchet, controlul poate fi efectuat şi în alte condiţii. 

 

 c). Efectuarea propriu-zisă a verificărilor  

 În concret, verificările se vor efectua pe baza criteriilor 

adoptate de plen, prevăzute în anexa I şi II. 

Verificările  se vor efectua cu respectarea principiilor 

autorităţii lucrului judecat, a controlului în căile judiciare de 

atac a legalităţii hotărârilor şi soluţiilor dispuse şi fără a se 

afecta în nici un mod activitatea propriu-zis jurisdicţională, ca 

efect al principiului independenţa judecătorului şi a 

procurorului şi supunerea lor numai autorităţii legii. 

 

d). Metode de culegere de informaţii 

În derularea inspecţiilor, inspectorii vor utiliza orice 

metodă de natură să asigure eficienţa actului de control, 



precum şi necesităţii susţinerii cu date obiective a concluziilor 

analizei.  

 Echipa de inspecţie  va putea verifica prin sondaj dosare 

vechi,  evidenţele din registrele instanţei/parchetului, cu 

scopul de a analiza cauzele de tergiversare a dosarelor, 

respectiv modul de primire şi înregistrare a cererilor etc. 

Întrevederi cu judecătorii/procurorii, care coordonează 

activitatea compartimentelor verificate, cât şi cu personalul 

auxiliar care îşi desfăşoară activitatea la compartimentul 

respectiv, pentru clarificarea/aprofundarea unor aspecte. 

Întrevederi cu alte persoane care au legătură cu organul 

judiciar, cum ar fi procurori de şedinţă, preşedintele instanţei 

ierarhic superioare/prim procurorul/procurorul general al 

parchetului ierarhic, funcţionari ai Ministerului Justiţiei, pe 

aspecte ce ţin de dotarea instanţelor/parchetelor etc. 

 

d). Închiderea inspecţiei 

După efectuarea tuturor  verificărilor, inspectorii vor avea 

o întrevedere, în mod individual, cu toţi judecătorii/procurorii 

instanţei/unităţii de parchet verificate, pentru a le prezenta, în 

linii generale, constatările referitoare la activitatea proprie, iar 

aceştia să aibă posibilitatea să facă cunoscute orice aspecte pe 

care le consideră relevante din activitatea 

instanţei/parchetului, precum şi cu privire la raporturile cu 

conducerea instanţei/parchetului, respectiv colegii. 



În final, echipa de inspecţie va avea o întrevedere cu 

conducătorul instanţei /parchetului, care va servi pentru a 

prezenta, cu caracter general, constatările şi concluziile  

verificărilor. 

 

4. ÎNTOCMIREA RAPORTULUI 
 

Raportul trebuie să fie redactat în mod concis, clar şi 

argumentat corespunzător, iar  verificările efectuate şi 

rezultatul acestora se vor prezenta într-o structură omogenă şi 

coerentă.  

În primele pagini, Raportul va  face referire la Hotărârea 

Plenului prin care s-a încuviinţat inspecţia, instanţele sau 

parchetele la care s-a efectuat inspecţia, inspectorii care au 

efectuat verificările, cu precizarea instanţelor sau parchetelor  

unde aceştia au  fost repartizaţi să inspecteze,  perioada 

afectată inspecţiei, obiectivele inspecţiei. 

În conţinutul Raportului, se vor prezenta şi analiza, 

detaliat, urmând criteriile stabilite de Plen pentru tipul 

respectiv de inspecţie, prezentate în anexe, constatările 

rezultate, ca urmare a verificărilor efectuate.  

Scopul acestor constatări este: 

• să informeze, în mod veridic şi complet, cu privire la 

situaţia organului judiciar; 

• să stabilească în ce măsură sunt îndepliniţi 

principalii indicatori cantitativi şi calitativi de activitate;  



• să servească drept sprijin pentru îmbunătăţirea 

activităţii organului judiciar, prin intermediul analizei 

deficienţelor  şi propunerile de îmbunătăţire a acesteia.  

Raportul se va încheia cu un capitol de concluzii şi 

propuneri. 

Între concluziile formulate şi aspectele prezentate în 

conţinutul actului de control, va trebui să existe concordanţă 

deplină, iar propunerile trebuie să vizeze acele măsuri care să 

valorifice în modul cel mai adecvat constatările.  

Astfel, propunerile trebuie să fie clare când se indică care 

sunt măsurile ce se impun a fi luate şi cine trebuie să le aducă 

la îndeplinire; să fie practice şi eficiente; să prevadă efectele 

aşteptate din punerea lor în practică pentru a face posibilă 

urmărirea şi evaluarea acestor efecte.  

Se va prevedea totodată, calendarul realizării măsurilor 

propuse,  stabilindu-se în acest scop o  dată limită, precum şi 

mecanismul adecvat de urmărire pentru a controla gradul de 

îndeplinire a propunerii. 

 În scopul de a oferi date concrete, atât în susţinerea  

concluziilor raportului, dar şi pentru a oferi posibilitatea unor 

aprecieri directe cu prilejul  examinării în Plenul sau Secţiile 

Consiliului, raportul va putea include un capitol de anexe cu 

documente  de lucru corespunzătoare. 

 

 

 



 
5. COMUNICAREA RAPORTULUI 
 

După elaborare, Raportul se prezintă inspectorului şef, 

după ce în prealabil a fost aprobat de şeful Serviciului de 

inspecţie judiciară din care fac parte inspectorii ce au efectuat 

controlul. 

Odată aprobat, Raportul va fi prezentat Plenului sau 

Secţiilor Consiliului, care în urma examinării, vor dispune prin 

Hotărâre . 

În cazul în care Plenul ori Secţiile îşi însuşesc concluziile 

şi propunerile, Raportul se transmite instanţei sau parchetului 

unde s-a efectuat inspecţia, pentru a se lua cunoştinţă, sau 

pentru a se aduce la îndeplinire măsurile dispuse. 

Dacă Raportul semnalează şi aspecte în domeniul 

răspunderii disciplinare, acesta va fi transmis Comisiei de 

disciplină corespunzătoare, pentru a proceda potrivit legii.  

Pentru eficienţa unei inspecţii, este important ca în cel 

mult 30 de zile de la data efectuării inspecţiei, Raportul să fie 

comunicat instanţei sau parchetului inspectat. 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

ANEXA I 

 

          A).  TEMATICA DE CONTROL PRIVIND ACTIVITATEA  

MANAGERIALĂ  ŞI ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 

SERVICIULUI 

 

I. Verificarea organizării eficiente a activităţii, a 

comportamentului şi comunicării, a asumării responsabilităţii 

şi a aptitudinilor manageriale de către preşedintele 

instanţei, vicepreşedinte şi preşedinţii de secţie: 

• folosirea adecvată a resurselor umane şi materiale 

(repartizarea personalului pe compartimente de activitate, 

stabilirea atribuţiilor în raport de sectorul de activitate; 

repartizarea echilibrată a lucrărilor); 

• evaluarea necesităţilor, gestionarea situaţiilor de 

criză şi raportul resurse investite – rezultate obţinute 

(demersurile efectuate în vederea asigurării necesarului de 

personal şi dotarea tehnico – informatică, măsuri dispuse 

pentru soluţionarea situaţiilor de criză intervenite în 

activitatea unităţilor, analiza calitativă a indicatorilor 

statistici); 

• verificarea comportamentului şi comunicării cu 

judecătorii, personalul auxiliar, personalul contractual, 

procurorii, justiţiabilii, ceilalţi participanţi la proces, instanţele 

din circumscripţie şi alte instituţii; 



• relaţia cu mass-media, asigurarea accesului la 

informaţiile de interes public din cadrul instanţei şi 

transparenţa actului de conducere (respectarea dispoziţiilor 

Legii nr.544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţii de 

interes public şi a dispoziţiilor Legii nr.182/12 aprilie 2002 

privind protecţia informaţiilor clasificate); 

• asumarea responsabilităţii (îndeplinirea atribuţiilor 

prevăzute de lege şi regulamente, implementarea strategiilor 

naţionale şi secvenţiale în domeniul justiţiei, activitatea de 

monitorizare a implementării măsurilor prevăzute în strategia 

de reformă a sistemului judiciar, preocuparea pentru 

prevenirea şi depistarea faptelor care pot constitui abateri 

disciplinare şi sesizarea titularului acţiunii disciplinare); 

• verificarea aptitudinilor manageriale (planificarea 

activităţii pe termen scurt, mediu şi lung, oportunitatea şi 

eficacitatea deciziilor, autoperfecţionarea, capacitatea de 

analiză, sinteză şi previziune). 

• organizarea  pregătirii şi perfecţionării profesionale 

continue a judecătorilor, a personalului auxiliar precum şi 

coordonarea formării profesionale a judecătorilor stagiari; 

• practică judiciară neunitară;  

• punerea la dispoziţie fiecărui judecător a actelor 

normative; 

• modul de rezolvare a memoriilor, plângerilor şi 

sesizărilor:                  (Se va verifica dacă memoriile, 

plângerile şi sesizările sunt soluţionate în termen şi în 



conformitate cu prevederile din Legea nr.233 din 23 aprilie 

2002, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27 din 30 

ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare 

a petiţiilor, dacă obiectul petiţiilor a fost corect calificat şi s-au 

luat măsurile necesare unei juste soluţionări, dacă 

comunicarea modului de soluţionare a petiţiilor s-a făcut cu 

respectarea termenelor procedurale).  

 

      II. Organizarea  şi funcţionarea  instanţei ca serviciu 

public:  

• Respectarea distribuirii aleatorii a dosarelor şi 

a continuităţii completelor de judecată. (Se vor avea în vedere 

criteriile ce s-au stabilit şi au fost aprobate de Plen.) 

• Respectarea dispoziţiilor legale privind 

evidenţa activităţii instanţei. Se va verifica existenţa tuturor 

registrelor prevăzute de regulament, modul de înregistrare a 

lucrărilor, completarea registrelor, circuitul lucrărilor, modul 

de păstrare a dosarelor şi a mapelor de hotărâri, respectarea 

termenelor de păstrare;  

• Organizarea şi funcţionarea activităţii 

compartimentelor auxiliare;  

• Respectarea măsurilor dispuse pentru 

desfăşurarea şedinţelor de judecată;  

• Soluţionarea cauzelor în termene rezonabile, 

cu evidenţierea cauzelor care au condus la întârzierea 



judecăţii şi, eventual a persoanelor culpabile. (Se vor avea în 

vedere criteriile aprobate de Plen).  

• Pronunţarea, redactarea şi comunicarea în 

termenele procedurale a hotărârilor judecătoreşti.  

• Înregistrarea şi evidenţa căilor de atac, înaintarea 

dosarelor la instanţele de control judiciar,  

• Punerea în executare a hotărârilor penale; 

• Punerea în executare a sancţiunilor 

contravenţionale şi a altor dispoziţii civile din hotărârile 

judecătoreşti.  

               

  III. Evaluarea prestaţiei profesionale a fiecărui 

judecător, avându-se în vedere următoarele criterii: 

• numărul de şedinţe la care a participat; 

• numărul de dosare rulate; 

• numărul de dosare soluţionate; 

• numărul de hotărâri desfiinţate/casate; 

• calitatea redactării hotărârilor (se vor verifica 

prin sondaj cel puţin 10 hotărâri).(Se vor avea în vedere 

următoarele criteriile aprobate de Plen) 

• conducerea şedinţelor de judecată. ( Se va 

analiza comportamentul judecătorului în sala de şedinţă, fără 

a pune în discuţie soluţiile dispuse); 

• aprecieri privind alte atribuţii exercitate în 

perioada verificată. (Evaluarea activităţii judecătorilor 

desemnaţi sau delegaţi de preşedinţii instanţelor).  



• relaţiile în cadrul colectivului şi relaţiile cu 

publicul (avocaţi, justiţiabili etc.); 

• discuţii individuale cu fiecare judecător 

referitor la constatările controlului cu privire la activitatea sa, 

cât şi cu privire la orice aspecte pe care doreşte să le facă 

cunoscute. 

 

                 IV.  Prestaţia profesională a primului grefier 

şi a grefierilor şefi. Evaluarea activităţii personalului 

auxiliar de specialitate. ( Se vor avea în vedere atribuţiile din 

Regulament). 

                     

                  V.    Constatări cu privire la baza materială a 

instanţelor şi la starea imobilelor în care instanţele 

verificate îşi desfăşoară activitatea. 

 
 
         
          B). I. Verificarea organizării eficiente a activităţii, a 

comportamentului şi comunicării, a asumării 

responsabilităţii şi a aptitudinilor manageriale de către 

procurorii cu funcţii de conducere. 

 

1. Folosirea adecvată a resurselor umane şi materiale 

(repartizarea personalului pe compartimente de activitate, 

stabilirea atribuţiilor în raport de sectorul de activitate; 

repartizarea echilibrată a lucrărilor). 



2. Evaluarea necesităţilor, gestionarea situaţiilor de criză 

şi raportul resurse investite – rezultate obţinute (demersurile 

efectuate în vederea asigurării necesarului de personal şi 

dotarea tehnico – informatică, măsuri dispuse pentru 

soluţionarea situaţiilor de criză intervenite în activitatea 

unităţilor, analiza calitativă a indicatorilor statistici). 

3. Organizarea  pregătirii şi perfecţionării profesionale 

continue a procurorilor şi a personalului auxiliar, precum şi 

coordonarea formării profesionale a procurorilor stagiari. 

4.Verificarea comportamentului şi comunicării cu 

procurorii, personalul auxiliar, personalul contractual, 

judecătorii, justiţiabilii, ceilalţi participanţi la procesul penal şi 

alte instituţii; 

5. Relaţia cu mass-media, asigurarea accesului la 

informaţiile de interes public din cadrul parchetului şi 

transparenţa actului de conducere (respectarea dispoziţiilor 

Legii nr.544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţii de 

interes public şi a dispoziţiilor Legii nr.182/12 aprilie 2002 

privind protecţia informaţiilor clasificate). 

6. Asumarea responsabilităţii (îndeplinirea atribuţiilor 

prevăzute de lege şi regulamente, implementarea strategiilor 

naţionale şi secvenţiale în domeniul justiţiei, activitatea de 

monitorizare a implementării măsurilor prevăzute în strategia 

de reformă a sistemului judiciar, difuzarea listei cuprinzând 

actele normative publicate în Monitorul Oficial, preocuparea 

pentru prevenirea şi depistarea faptelor care pot constitui 



abateri disciplinare şi sesizarea titularului acţiunii 

disciplinare). 

7. Repartizarea cauzelor pe criterii obiective. 

8. Verificarea aptitudinilor manageriale (planificarea 

activităţii pe termen scurt, mediu şi lung, oportunitatea şi 

eficacitatea deciziilor, autoperfecţionarea, capacitatea de 

analiză, sinteză şi previziune). 

 

 

II. Activitatea de îndrumare şi control 

 

1.Verificarea îndeplinirii obiectivelor înscrise în 

Programul de activitate. 

2. Examinarea şi valorificarea  materialelor de control 

întocmite de procurori anume desemnaţi în conformitate cu 

dispoziţiile art.65 alin.3 din Legea nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară, republicată. 

 

III.  Activitatea de urmărire penală 

 

1. Verificarea cauzelor aflate în lucru la procurori pentru  

a stabili dacă au fost respectate normele procedurale, 

termenele, continuitatea procurorilor  în lucrările repartizate, 

calitatea actelor procedurale şi comunicarea acestora. 



2. Măsurile dispuse pentru soluţionarea cu operativitate 

a cauzelor mai vechi de un an de la sesizare şi 6 luni de la 

începerea urmăririi penale. 

3. Verificarea modului în care sunt respectate dispoziţiile 

art.64 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, 

republicată. 

4. Verificarea principalelor indicatori statistici; numărul 

dosarelor cu autori necunoscuţi, numărul cauzelor soluţionate 

cu rechizitoriu, soluţii definitive de achitare sau de restituire 

pronunţate de instanţele de judecată şi dacă acestea sunt 

imputabile procurorului, numărul inculpaţilor arestaţi faţă de 

care s-au dispus soluţii de netrimitere în judecată, temeiul 

juridic şi dacă soluţia se datorează unor cauze imputabile 

procurorului. 

 

     IV. Activitatea de supraveghere a cercetărilor 

 

1.    Verificarea eficacităţii activităţii de supraveghere a 

cercetărilor. 

 Se va verifica modul în care procurorii sunt repartizaţi să 

execute supravegherea cercetărilor, modalităţile concrete în 

care se exercită şi eficienţa acestei activităţi, reflectată în 

numărul cauzelor restituite la organele de cercetare penală. 

2. Se vor examina cauzele aflate în curs de soluţionare 

la procuror, sub aspectul operativităţii soluţionării acestora şi 



a respectării termenelor de sesizare a instanţei de judecată, în 

timpul urmăririi penale şi la finalizarea acesteia. 

3. Măsurile dispuse pentru soluţionarea cu 

operativitate a cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare şi mai 

vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale. 

4. Se va stabili incidenţa dispoziţiilor privind 

prescripţia răspunderii penale în soluţionarea cauzelor prin 

netrimiterea în judecată sau neîncepere a urmăririi penale şi 

dacă aceste soluţii au fost precedate de disjungeri sau 

restituiri repetate ale acestor cauze, nejustificate sau care 

puteau fi evitate printr-o supraveghere eficientă. 

5. Se vor examina cauzele în care s-au dispus 

infirmări sau redeschideri, conform art.220, 278 şi 2781 Cod 

procedură penală şi la termenele stabilite. 

 

V. Activitatea judiciară  

 

 1. Se va verifica modul în care procurorii sunt planificaţi, 

se pregătesc şi participă în şedinţa de judecată, inclusiv 

verificarea fişelor de şedinţă. 

 2. Dacă este organizat un sistem de evidenţe, care să 

permită cunoaşterea la timp şi în mod complet a elementelor 

specifice activităţii judiciare (condica soluţiilor pronunţate de 

instanţa de judecată; soluţia adoptată de instanţă cu ocazia 

judecării apelului sau recursului; condica de procese verbale 

întocmite în şedinţa săptămânală de lucru cu procurorii, 



pentru examinarea soluţiilor pronunţate cu participarea 

procurorului). 

 3. Verificarea modului în care au fost examinate soluţiile 

pronunţate de instanţele de judecată, cauzele în care nu s-a 

exercitat calea de atac, deşi existau aspecte de nelegalitate şi 

netemeinicie, în care au fost admise căile de atac ale părţilor, 

iar procurorii nu au acţionat, căile de atac greşit declarate etc. 

Se vor examina procesele verbale ale şedinţelor de analiză a 

soluţiilor. 

 4. Se vor verifica termenele în care s-au redactat motivele 

de apel şi recurs. 

 5. Se vor examina informările, întocmite potrivit 

ordinului Procurorului General, cu privire la hotărârile de 

achitare şi restituire  definitive dispuse de instanţa de 

judecată. 

 6. Dacă s-au întocmit note pentru evidenţierea practicii 

neunitare şi  s-au înaintat propuneri pentru exercitarea 

recursului în interesul legii. 

 

VI. Modul de rezolvare a memoriilor, plângerilor şi 

sesizărilor 

 

     1. Se va verifica dacă memoriile, plângerile şi sesizările 

sunt soluţionate în termen şi în conformitate cu prevederile 

din Legea nr.233 din 23 aprilie 2002, pentru aprobarea 



Ordonanţei Guvernului nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. 

   2. Se va verifica dacă obiectul petiţiilor a fost corect 

calificat şi s-au luat măsurile necesare unei juste soluţionări. 

  3. Comunicarea modului de soluţionare a petiţiilor cu 

respectarea termenelor procedurale.  

 

   VII. Verificarea activităţii de grefă, registratură şi 

arhivă 

 

1. Modul de înregistrare a lucrărilor, circuitul acestora, 

respectarea termenelor de păstrare. 

  

         VIII.  Constatări cu privire la baza materială a 

parchetelor şi la starea imobilelor în care parchetele 

verificate îşi desfăşoară activitatea. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
ANEXA II 
 
 
           A).  Cadrul verificărilor având ca obiect „ 

Identificarea dosarelor vechi şi aplicarea riguroasă 

aplicarea riguroasă a normelor de procedură privind 

sancţionarea faptelor care împiedică desfăşurarea în bune 

condiţii a proceselor, inclusiv întârzierea nejustificată a 

soluţionării cauzelor datorată părţilor, apărătorilor, 

martorilor, experţilor sau altor persoane care contribuie la 

realizarea actului de justiţie.” 

 
 
 
- identificarea dosarelor mai vechi de un an la fond şi 

apel, şi 6 luni în recurs; 
 
- identificarea motivelor de amânare a dosarului ( 

constatare pentru fiecare termen de judecată, potrivit 
încheierilor de şedinţă); 

 
- aplicarea dispoziţiilor art. 189 din Codul de procedură 

civilă şi  
art. 198 din Codul de procedură penală cu privire la amenzile 
judiciare aplicate persoanelor care, prin comportamentul lor, 
conduc la tergiversarea cauzei; 

 



-  evidenţa amenzilor judiciare; punerea în executare. 
 
- alte cauze care au determinat nesoluţionarea într-un 

termen rezonabil a dosarului. 
 
 
 
          B). Cadrul verificărilor având ca obiect „ calitatea 

redactării hotărârilor şi redactarea hotărârilor în termenul 

prevăzut de lege” 

 

  

I. Calitatea redactării hotărârii judecătoreşti: 

 

1. Hotărâri fond, civil:  structura hotărârii prevăzută de 

Codul de procedură civilă trebuie să cuprindă:  

                 

                    - practicaua hotărârii să cuprindă pe lângă 

elementele referitoare la instanţă, 

componenţa completului de judecată, 

obiectul cererii, calitatea părţilor şi 

concluziile pe scurt ale părţilor, respectiv 

procurorului, dacă participă la judecată; 

                    - considerentele hotărârii să cuprindă 

prezentarea obiectului cererii de chemare în 

judecată, a cererilor accesorii şi incidentale; 



                    - expunerea pe scurt a motivelor cererii de 

chemare în judecată sau a cererii accesorii, a 

cererii incidentale; 

                     -  indicarea  probelor propuse de părţi; 

                     - motivarea în fapt pe baza analizei probelor 

reţinute, cât şi motivele respingerii unor 

probe, argumentele pentru care s-a adoptat 

respectiva hotărâre; 

                     - motivarea în drept; 

                    - dispozitivul hotărârii să cuprindă 

elementele prevăzute de lege; 

 

2. Hotărârii pronunţate în apel şi recurs, civil: structura 

hotărârii să                 cuprindă: 

                     - practicaua hotărârii să cuprindă 

elementele prevăzute pentru hotărârea 

instanţei de fond; 

                               - considerentele să cuprindă 

prezentarea, în esenţă, a cererii de chemare 

în judecată, a cererilor accesorii şi 

incidentale; 

                           - soluţia pronunţată de instanţa de fond şi 

argumentele reţinute de judecător (în fapt şi 

în drept) pentru pronunţarea hotărârii; 

                          - pentru hotărârile pronunţate în recurs, 

se vor prezenta motivele de apel, soluţia 



pronunţată de instanţa de apel şi expunerea 

pe scurt a motivării instanţei (în fapt şi în 

drept); 

                            -  expunerea motivelor de apel sau recurs 

formulate de părţi şi analizarea acestora de 

către instanţă; 

                       -     argumentele în fapt şi în  drept ale soluţiei 

adoptate; 

                       -     dispozitivul hotărârii să cuprindă  

elementele prevăzute de lege; 

 

        3. Hotărâri fond, penal:  structura hotărârii prevăzută 

de Codul de procedură penală trebuie să cuprindă:           

                                

                                   -  partea introductivă a hotărârii 

(practicaua) să  cuprindă elementele 

prevăzute în articolul 355 cu referire la 

articolul  305 alin. (1) lit. a) - i) din Codul de 

procedură penală, la care mai trebuie avute 

în vedere următoarele cerinţe  : 

 - denumirea instanţei să fie scrisă sub 

cuvântul ROMÂNIA; 

 - odată cu numele procurorului va fi 

menţionat şi parchetul pe care îl reprezintă; 

 - în cazul completelor specializate se va 

menţiona materia specializării completului; 



 -preambulul  hotărârilor pronunţate la o dată 

ulterioară dezbaterii  va cuprinde menţiunile 

prevăzute în art. 355 alin.(2) din Codul de 

procedură penală, făcându-se menţiunea că 

celelalte date au fost trecute în încheierea de 

dezbateri; 

 - hotărârile instanţelor militare  trebuie să 

cuprindă gradul membrilor completului, al 

procurorului şi al inculpatului; 

 

                             - expunerea de motive ( considerentele)  

să fie redactate în conformitate cu art.356 din 

Codul de procedură penală, astfel  : 

 - datele privind identitatea părţilor să fie 

actualizate în raport de schimbările intervenite 

pe parcursul procesului: schimbarea numelui, 

a domiciliului, a reşedinţei, a cetăţeniei,etc,; 

 - fapta (faptele)reţinută în actul de sesizare să 

fie redată în sinteză, dar cu indicarea 

momentului săvârşirii, a locului  săvârşirii şi a 

încadrării juridice stabilite în actul de sesizare; 

 - analiza probelor administrate în timpul 

procesului, a relevanţei lor în raport de fiecare 

faptă dedusă judecăţii; 



 - stabilirea în mod coerent a situaţiei de fapt în 

raport de probele analizate, atât sub aspectul 

laturii penale cât şi sub aspectul laturii civile;  

 - motivele pentru care sunt înlăturate celelalte 

probe; 

 - încadrarea în drept a faptelor, cu trimitere la 

toate normele de drept aplicabile, a formelor şi a 

gradului de vinovăţie; 

 - arătarea circumstanţelor atenuante şi 

agravante şi a motivelor de fapt pe care se 

întemeiază; 

 - argumentele pentru soluţiile de achitare sau 

încetare a procesului penal , cu trimitere la   

probe şi la cauzele sau împrejurările care susţin 

soluţia ; 

 - dacă s-a dispus condamnarea doar pentru o 

parte din fapte se va arăta pentru care dintre 

acestea  s-a pronunţat condamnarea şi pentru 

care s-a dispus achitarea; 

 - în cazul restituirii cauzei la procuror, pe lângă 

motivarea în fapt şi în drept a soluţiei trebuie 

arătate şi actele şi/sau măsurile procesuale ce 

trebuie îndeplinite de organul de urmărire 

penală;                  

- referiri cu privire la aplicarea pedepselor 

complimentare, a pedepsei accesorii ( vezi 



jurisprudenţa CEDO) şi a măsurilor de 

siguranţă şi la motivele care impun această 

soluţie; 

                    - dispozitivul trebuie să cuprindă: 

 -  temeiul de drept al soluţiei, după caz: 

condamnare, achitare sau încetare a 

procesului penal, pentru fiecare faptă; 

 - datele privitoare la persoana inculpatului, 

prevăzute de art. 70 din Codul de procedură 

penală; 

 - soluţia cu privire la acţiunea civilă, potrivit 

art. 346 sau art. 347 din Codul de procedură 

penală, cu indicarea datelor de identificare ale 

părţii civile şi ale părţii responsabile 

civilmente;  

 - în cazul suspendării pedepsei  sub 

supraveghere dispozitivul trebuie să  

menţioneze la care dintre măsurile de 

supraveghere prevăzute în art. 86/3 alin. 3 din 

Codul penal trebuie să se supună 

condamnatul; 

 - menţiunea că s-a atras atenţia celui 

condamnat asupra dispoziţiilor a căror 

nerespectare atrage revocarea suspendării sau 

a graţierii condiţionate;  



 - deducerea reţinerii şi arestării 

preventive,indicându-se partea din pedeapsă 

ce se deduce în acest mod; 

 - menţinerea sau, după caz încetarea 

măsurilor preventive; 

 - menţinerea sau încetarea măsurilor 

asigurătorii şi a restituirii lucrurilor ce nu 

sunt supuse confiscării sau care nu servesc 

la despăgubirea părţii vătămate; 

 - menţiunea că hotărârea este supusă 

apelului sau recursului, cu arătarea 

termenului în care poate fi exercitat; 

 - menţionarea datei pronunţării hotărârii; 

 - menţiunea că hotărârea a fost pronunţată 

în şedinţă publică; 

 - semnătura preşedintelui,a judecătorilor şi a 

grefierului;  

 

4. Hotărârii pronunţate în apel şi recurs, penal: structura 

hotărârii să  cuprindă: 

-  preambulul (practicaua): -  trebuie să 

cuprindă, pe lângă menţiunile arătate în art. 

355 din Codul de procedură penală, arătarea 

sentinţei apelate şi calitatea procesuală a 

părţilor în apel; (art. 383 alin.1şi art. 385/17 

alin. 3 din Codul de procedură penală); 



 - numele şi prenumele judecătorilor să fie 

trecute respectându-se structura completului 

stabilită potrivit art. 41 din Legea nr. 

304/2004 modificată şi republicată; 

 

                                  - considerentele (partea expozitivă) 

trebuie să cuprindă temeiurile de fapt şi 

motivarea în drept a soluţiei de admitere sau 

după caz  a respingerii  apelului, sau a 

oricărei alte soluţii pronunţate conform art. 

379 pct.2 din Codul de procedură penală;   

- dacă instanţa reţine cauza spre rejudecare 

în decizia intermediară  se menţionează 

probele ce urmează a fi administrate; 

- în cazul rejudecării fondului trebuie să  

existe  argumentele pentru care s-a 

pronunţat soluţia după aceleaşi criterii 

valabile în cazul judecării fondului ( vezi  pct. 

I.1. ); 

- analizarea tuturor problemelor ridicate cu 

ocazia dezbaterii apelului;  

                                  - dispozitivul trebuie să cuprindă: 

temeiul de drept al soluţiei, soluţia 

pronunţată, numele şi datele de identificare 

ale părţilor şi calitatea lor procesuală ; 



 - în cazul trimiterii cauzei la instanţa de fond 

pentru rejudecare trebuie indicat ultimul act 

procedural rămas valabil, de la care procesul 

îşi reia cursul; 

 - când s-a dispus restituirea cauzei la 

procuror este necesar a se ţine seama de 

dispoziţiile art. 333 alin. 2 din codul de 

procedură penală; - menţinea adăugării , 

dacă este cazul a timpului de arestare scurs 

după pronunţarea hotărârii atacate cu apel; 

   

- data pronunţării deciziei; 

- menţiunea privind calea de atac sau, după 

caz, dacă este definitivă, a termenului de 

exercitare a căii de atac şi a momentului de 

la care curge acest termen;                 

                                           

Trăsături principale care vor fi urmărite: 

 

- dacă hotărârea îmbracă structura 

prevăzută de lege, în sensul că.........; 

- capacitatea de sinteză, respectiv de a releva 

şi a reţine aspectele importante ale cauzei; 

- capacitatea judecătorului de a analiza cu 

atenţie şi grijă, în mod echilibrat toate 

probele administrate; 



- capacitatea judecătorului de a dezbate 

profund problemele de drept, argumentând 

pro şi contra; 

- capacitatea de a raţiona şi de a face 

conexiuni,  logica juridică a judecătorului; 

- motivarea hotărârii este convingătoare, 

profundă şi se referă la cazul concret; 

- capacitatea de exprimare în scris 

(cursivitate, claritate, accesibilitate,) 

- judecătorul face dovada cunoaşterii 

principiilor de interpretare a legii, pe care le 

aplică corespunzător; 

- nivelul calitativ al hotărârii este constant; 

-  referire la deciziile Curţii Constituţionale şi 

la  jurisprudenţa CEDO. 

 

 

 II.  Redactarea în termen a hotărârilor judecătoreşti: 

 

- data pronunţării hotărârii; 

- data redactării în ciornă şi predării la 

dactilografie; 

- data predării la mapa de hotărâri; 

- verificarea datelor înscrise în caseta de pe 

ultima pagină a hotărârii, referitoare la 

numele şi prenumele judecătorului care a 



redactat hotărârea (când completul este 

colegial), numele şi prenumele 

dactilografului care a tehnoredactat, data 

tehnoredactării (Art. 110 din Regulament). 

 

 

   C).      Cadrul verificărilor având ca obiect „repartizarea 
aleatorie a cauzelor;  continuitatea completelor de 
judecată”. 

 
 

          -  verificarea constituirii completelor la începutul anului 
şi  numerotarea acestora pe instanţă/ secţie; 

 
- existenţa planificării de permanenţă a judecătorilor, cu 

avizul colegiului de conducere; 
 
-  persoana desemnată cu repartizarea aleatorie a 

cauzelor ( se va verifica decizia emisă de preşedintele instanţei 
cu avizul colegiului de conducere); 

 
-   aplicaţia utilizată de instanţă; 
 
-   respectarea înregistrării dosarelor în ordinea sosirii la 

instanţă; 
 
-   respectarea repartizării în aceeaşi  ordine; 
 
-   verificarea listării cauzelor zilnic şi evidenţa acestora; 
 
  - verificarea termenului de înaintare a dosarelor de 

către persoana care efectuează  repartizarea aleatorie 
judecătorilor pentru a dispune măsurile necesare judecăţii; 

 
- verificarea efectivă a modului de repartizare aleatorie de 

către persoana desemnată (pe grade de complexitate a cauzei, 



urgenţa cauzei etc. şi care este persoana care stabile;te gradul 
de complexitate); 

 
-  verificarea repartizării dosarelor ce au ca obiect 

incidente procedurale; 
 
- verificarea respectării dispoziţiilor din Regulament 

privitoare la trecerea dosarului de la o secţie la alta ( când 
secţia nu este competentă), a repartizării dosarelor în cazul 
desfiinţării completului de judecată, în cazul recalificării căilor 
de atac, a disjungerii, repunerii pe rol după suspendare, a 
cauzelor trimise spre rejudecare după desfiinţare/casare, 
soluţionarea cererilor de preschimbare a primului termen de 
judecată, soluţionare cererilor de suspendare a hotărârilor 
supuse căilor de atac, soluţionarea cererilor de suspendare 
provizorie a executării hotărârilor judecătoreşti; 

 
- respectarea continuităţii completului de judecată pe 

parcursul judecăţii ( se vor verifica cel puţin două şedinţe de 
judecată); 

 
- existenţa evidenţelor – Registrul privind modificările 

intervenite în completul de judecată; 
 
- existenţa proceselor –verbale, în caz de absenţă a 

judecătorului desemnat să prezideze completul de judecată; 
 

 

E).  Obiective de urmărit în cadrul verificării tematice 

privind identificarea dosarelor mai vechi de 1 an de la 

sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale, aflate în 

curs de soluţionare la procurori sau organele de cercetare 

 



• se va verifica evidenţa cauzelor penale (registrele 

penal) în vederea identificării cauzelor mai vechi de 1 an de la 

sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale; 

• se va verifica dacă există o monitorizare permanentă 

a cauzelor vechi aflate la procuror şi organele de cercetare 

(conform Ordinului Procurorului General al Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi măsurile dispuse în 

urma soluţionării lor cu prioritate şi într-un termen rezonabil; 

• dacă se efectuează de conducerea parchetului şi de 

către procurori o verificare periodică a cauzelor aflate pe rolul 

organelor de poliţie şi dacă sunt stabilite  pentru fiecare cauză, 

în parte, termene ferme pentru  finalizarea cercetărilor; 

• măsurile procedurale dispuse de procuror în cazul 

nerespectării termenelor fixate pentru finalizarea cercetărilor; 

• se vor examina, prin sondaj, cauzele vechi, aflate în 

curs de soluţionare la procuror şi activităţile desfăşurate sau 

propuse de realizat în vederea soluţionării cu operativitate a 

acestor cauze; 

• se vor identifica motivele care au condus la 

întârzierea urmăririi penale şi măsurile care au fost dispuse 

pentru înlăturarea cauzelor de tergiversare, precum şi efectele 

acestor măsuri.    

 

 

       F). Obiective de urmărit în cadrul verificării tematice 

privind repartizarea echilibrată a cauzelor la procurori, pe 



criterii obiective şi în raport de specializare, continuitatea 

în cercetarea şi soluţionarea cauzelor   

  ● repartizarea, de către conducătorii parchetelor, a 

procurorilor pe compartimente de activitate (activitatea de 

urmărire penală proprie, activitatea de supraveghere a 

urmăririi penale şi activitatea judiciară), în raport de 

specializarea acestora; 

  ● competenţa, atribuţiile stabilite în cadrul 

compartimentelor de activitate în care au fost repartizaţi de 

către conducătorul parchetului; 

  ● în funcţie de organigrama parchetului şi de 

procentul de ocupare al posturilor, se va verifica dacă s-a 

realizat un echilibru real al volumului de muncă pe procuror; 

  ● la evaluarea volumului de muncă, existent pe 

fiecare procuror, se va avea în vedere: tipul, natura şi 

gravitatea infracţiunilor, complexitatea cauzelor, amploarea 

activităţilor de procedură penală corelative fiecărei infracţiuni, 

practica judiciară înregistrată, preponderenţa şi evoluţia 

fenomenelor infracţionale din anumite zone geografice, 

numărul participărilor în şedinţele de judecată, complexitatea 

cauzelor la a căror judecată a participat, numărul apelurilor şi 

recursurilor declarate şi motivate, procentul de admisibilitate; 

  ●  respectarea principiului continuităţii activităţii 

judiciare; 

  ● se va verifica dacă au fost respectate de către 

conducătorul parchetului dispoziţiile art. 64 alin. 4 din Legea 



nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată;  în 

situaţia în care se constată încălcarea dispoziţiilor legale sus-

menţionate, se vor identifica cauzele obiective care au 

determinat repartizarea lucrării unui alt procuror (de exemplu 

pot exista situaţii speciale cum ar fi: incompatibilitate, boală, 

transfer, suspendare din funcţie, pensionare, etc.); 

   

 
 
 
 


