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 CAPITOLUL 1. 
         STAREA  INSTANŢEI ÎN ANUL 2012. 
  
 
 Judecătoria Calafat îşi are sediul în Municipiul Calafat, 
Bulevardul Tudor Vladimirescu nr.29 judeţul Dolj şi îşi desfăşoară 
activitatea într-o clădire construită în anul  1964, renovată şi 
modernizată în anul 1994. 

Dispune  de o sală de şedinţe, 10 birouri pentru judecători şi 
grefieri şi alte 2 birouri pentru serviciul arhivă-registratură. 

Competenţa teritorială a Judecătoriei Calafat se extinde asupra 
municipiului Calafat, satelor aparţinătoare Basarabi, Golenţi şi 
Ciupercenii Vechi precum şi asupra comunelor Cetate, Maglavit (sat 
Hunia), Unirea, Moţăţei (Moţăţei sat, Moţăţei Gară, Dobridor), 
Ciupercenii Noi (sat Smîrdan), Poiana Mare (satele Tunarii Vechi, 
Tunarii Noi), Piscu Vechi (sat Pisculeţ), Ghidici, Seaca de Cîmp, 
Desa. 

În anul 2012, Judecătoria Calafat a început activitatea cu un 
număr de 5 judecători, 10 grefieri, 2 grefieri-arhivari, un agent 
procedural şi 2 muncitori.  

Pe parcursul anului a mai fost angajat un grefier şi un aprod. 
Anual, pe rolul instanţei s-au înregistrat peste 3000 de dosare, în 

acest an  depăşind 4000  de dosare. 
Activitatea nu este structurată pe secţii, fiecare complet 

soluţionând cauze civile, penale şi comerciale. 



Există două complete specializate în materie fondului funciar, 5 
complete specializate în materia minori şi familie, un complet 
specializat pe cazuri de corupţie. 
 

 
ACTIVITATEA   INSTANŢEI . 

 
 
 

       1.1. Volumul de activitate  la nivelul instanţei pe materii 
, 
                   Volum total de activitate. 
 
        Stoc la 31 decembrie 2011                  -     290 
        Total dosare intrate  2012                    -   4285 
        Total rol 2012                                      -   4575 
        Dosare soluţionate 2012                       -  4221 
        Stoc la 31 decembrie 2012                   -     354 
        Suspendate                                            -    198 
 
                   Volumul de activitate   în civil. 
   
         Stoc la 31 decembrie 2011                -        267 
         Total dosare intrate 2012                   -      3417 
         Total rol 2012                                    -      3684 
         Dosare soluţionate 2012                   -       3371 
         Stoc la 31 decembrie 2012                -        313 
         Suspendate                                         -        182 
 
 
           Volum de  activitate în materia litigii cu profesioniştii. 
 
        Stoc la 31 decembrie 2011                   -         5 
        Total dosare intrate  2012                     -      491 
        Total rol 2012                                        -     496 
        Dosare soluţionate  2012                       -     470 
        Stoc la 31 decembrie  2012                  -        26 
        Suspendate                                             -        16 



 
                     Volum  de activitate în penal. 
         
        Stoc la 31 decembrie 2011                     -        18 
        Total dosare intrate   2012                      -      277 
        Total rol 2012                                         -       395 
        Dosare soluţionate    2012                      -      380 
        Stoc la 31 decembrie 2011                     -        15   
        Suspendate                                              -         0 
 
 

         1.2. Încărcătura pe judecător. 
          În anul  2012 încărcătura pe judecător a fost în medie de 

915 de cauze. În concret fiecare dintre judecători a soluţionat cauze 
după cum urmează : 

 
 
             Mioara Popescu – C.1 
      Stoc la 31 decembrie 2011             -      43 
      Dosare intrate 2012                         -    738 
      Total rol 2012                                  -    781 
      Total soluţionate 2012                   -      718 
           Suspendate                                      -      26 
      Operativitate                                   -  95,09%  
 
 
 
 
 
              Mungiu Elena - C.2                            
          Stoc la 31 decembrie 2011           -       45 
      Dosare intrate 2012                      -      834 
      Total rol 2012                               -      879 
      Total soluţionate 2012                  -      823 
              Suspendate                                    -       27 

              Operativitate                                 -    96,59% 

 



             Bădulescu Aurelian Gabriel – C.3    
                
             Stoc la 31 decembrie 2011           -       66 
      Dosare intrate 2012                      -     886 
      Total rol 2011                              -      952 
      Total soluţionate 2012                  -     880 
              Suspendate                                   -       37 
      Operativitate                                 -  96,17% 
 

               Dorina Stoenescu – C.4 
       

             Stoc la 31 decembrie 2011         -          34 
      Dosare intrate 2012                     -       970       
             Total rol 2012                               -      1004              
      Total soluţionate 2012                 -       953 
              Suspendate                                   -         32 

               Operativitate                                -    98,04% 
 

              Marin  Cosmin Nicuşor – C.5  
        
              Stoc la 31 decembrie 2011           -       102 
      Dosare intrate 2012                      -        857 
      Total rol 2012                               -       959 
      Total soluţionate 2012                 -        847 
              Suspendate                                   -         76 

               Operativitate                                -   96,43% 
 
 
 
 

        1.3. Operativitatea pe instanţă ,  pe materii şi pe judecător. 
 
                  Indicele general de operativitate  la nivelul instanţei a 

fost de  96,43% iar pe materii  situaţia se prezintă astfel : 
 
                           Civil                              -   96,25% 
                           Lit. cu profeşioniştii      -   97,91% 
                           Penal                             -   96,20% 



 
          Operativitatea  medie  pe judecător a fost de  -     96,36% 
 
 

             1.4   MANAGEMENTUL  RESURSELOR  UMANE 
 
 
 
             2. INFRASTRUCTURA ŞI CAPACITATEA 
INSTITUŢIONALĂ  A INSTANŢEI. 
 
 
              3. CALITATEA  ACTULUI DE JUSTIŢIE.   
                     
                3.1. ACCESUL   LA  JUSTIŢIE  
 
                 În conformitate  cu legislaţia internaţională şi europeană a 
drepturilor omului , statele membre ale U E  trebuie să garanteze 
pentru toate persoanele  dreptul de a se putea adresa instanţelor 
judecătoreşti şi de a putea obţine compensaţii atunci când drepturile 
lor sunt încălcate .Acesta este dreptul de acces la justiţie. 
             În absenţa  dreptului de  acces la justiţie, o victimă nu  îşi 
poate exercita drepturile sau remedia prejudiciul suferit. 
             Dreptul de  acces la justiţie poate fi împărţit în următoarele 
componente : 
             - dreptul  la o  audiere echitabilă şi publică  în faţa unei 
instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale: 
             - dreptul de a beneficia  de consiliere juridică, de a fi apărat şi 
reprezentat pe parcursul unui proces; 
              - dreptul la asistenţă juridică atunci când o  victimă nu se 
poate reprezenta singură în instanţă şi nu poate plăti onorariul unui 
avocat ; 
             - dreptul ca o hotărâre într-un proces  să fie pronunţată într-o 
perioadă de timp rezonabilă şi de a obţine o despăgubire  adecvată. 
 
                 



             3.2. PONDEREA HOTĂRÂRILOR ATACATE DIN 
TOTALUL HOTĂRÂRILOR PRONUNŢATE. INDICELE DE 
DESFIINŢARE. 
  

      În anul 2012 au fost atacate cu apel sau recurs un număr de 
272 hotărâri din totalul de 421 pronunţate la nivelul instanţei şi s-au 
desfiinţat şi modificat un număr de 62 hotărâri. 

       Ponderea hotărârilor atacate din totalul  hotărârilor 
pronunţate în 2012, a fost de 6, 44 %, iar indicele de desfiinţare  a fost 
de 1, 4% 

    În căile de atac, în anul 2012, s-au desfiinţat sau modificat un 
număr de 62 de hotărâri şi un număr de 4159 hotărâri sunt 
definitive. 

     
    3.3. Elemente  statistice  privind durata de  soluţionare a 
cauzelor pe materii. 
                Durata de soluţionare a cauzelor la nivelul Judecătoriei 
Calafat a fost în general de 6 luni de la înregistrarea lor.  
                  La sfârşitul anului 2012 la nivelul instanţei existau  3 cauze  
mai vechi de 1 an  care  sunt suspendate. 
                În materie civilă  şi litigii cu profesionişti din  totalul de 
3841  cauze soluţionate , un număr de 3749  cauze s-au soluţionat în 
termen de 6 luni, 82 cauze s-au soluţionat în termen de  6-12 luni ,5  
cauze  într-un termen de 1 – 2 ani şi 5 cauze  în termen de  2-3 ani. 
                 În materie penală , toate cele 380  cauze au fost soluţionate 
în termen de 6 luni. 
 
 
 
 
        3.4. MECANISME DE UNIFICARE   A PRACTICII 
JUDICIARE  LA NIVELUL  INSTANŢEI. 
 
        2.2.3. Formare profesională la nivelul instanţei ( pe categorii de 
personal ). 
               Formarea profesională a judecătorilor. 
              Un aspect important în activitatea instanţei îl reprezintă 
formarea şi pregătirea profesională continuă a judecătorilor , pregătire 



asigurată în principal, prin învăţământul profesional organizat lunar în 
cadrul instanţei pe teme de un real interes, cu aplicaţie directă şi 
imediată în activitatea desfăşurată. 
              Un act de justiţie de calitate, presupune  în mod necesar, 
cunoaşterea continuă a prevederilor dreptului comunitar, a 
jurisprudenţei C.E.D.O, C.J.C.E.,a jurisprudenţei Curţii 
Constituţionale cât şi a jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie. Ca urmare a Hotărârii nr. 2223/2009 a Consiliului Superior al 
Magistraturii, a fost desemnat preşedintele instanţei  responsabil cu 
activitatea de formare continuă descentralizată la nivelul Judecătoriei 
Calafat. 
             Formarea profesională reprezintă o coordonată importantă a 
activităţii judecătorilor, ale cărei efecte se repercutează în mod pozitiv 
asupra calităţii actului de justiţie, reprezentând o necesitate pentru 
aplicarea uniformă a legii. La nivelul Judecătoriei Calafat formarea 
profesională s-a desfăşurat lunar , conform programului anual de 
pregătire  descentralizată avizat de Curtea de Apel Craiova. 
               Pregătirea profesională a judecătorilor s-a realizat şi pe 
coordonata asigurării accesului la informaţia juridică prin internet, 
publicarea pe portalul instanţei a sentinţelor relevante şi a  oricăror  
alte informaţii juridice de actualitate. 
              La nivelul Curţii de Apel Craiova s-au organizat periodic  
activităţi de pregătire profesională constând în consultări, dezbateri, 
seminarii, sesiuni la care au participat judecătorii instanţei noastre. 
Judecătorii care au participat la asemenea întâlniri au prezentat la 
şedinţele lunare de învăţământ profesional sau ori de câte ori a fost 
necesar temele dezbătute şi concluziile la care s-a ajuns. 
               Pregătirea profesională a judecătorilor , a vizat şi participarea 
lor la seminarile organizate de Institutul Naţional al Magistraturii. 
                 Formarea profesională a personalului auxiliar. 
                 Pregătirea profesională a personalului auxiliar de 
specialitate esenţială în activitatea de realizare a actului de justiţie ,se 
fundamentează pe un plan  riguros şi sistematic de dobândire şi 
completare a cunoştinţelor juridice atât în domeniul  dreptului cât şi în 
domeniul tehnicii informatice. 
               Formarea profesională continuă a personalului auxiliar de 
specialitate de la Judecătoria Calafat s-a realizat atât la nivel 
centralizat  în cadrul seminarilor organizate  de Şcoala Naţională de 



Grefieri cât în cadrul învăţământului profesional trimestrial organizat 
la instanţă. 
               Tematica şedinţelor de învăţământ profesional cuprinde 
aspecte ce ţin de noutăţile legislative în domeniul organizării şi 
funcţionării instanţelor,procedurilor civile şi penale, a taxelor de 
timbru şi orice alte probleme considerate de  interes pentru acest 
personal. 
              Pregătirea profesională a personalului auxiliar de specialitate 
s-a  desfăşurat sub coordonarea unui judecător. 
 
        2.2.4. Managementul instanţei în anul 2011. 
             Activitatea de management judiciar  este una complexă şi 
particulară în ansamblul activităţilor de gen ,iar managerul judiciar are 
de îndeplinit o activitate structurată pe responsabilităţi multiple, care 
trebuie realizată cu respectarea independenţei şi inamovibilităţii 
judecătorului, a drepturilor profesionale ale fiecărei categorii de 
personal. 
               Realizarea obiectivelor propuse implică o planificare şi o 
organizare  riguroasă a timpului şi a activităţilor, stabilirea unor 
obiective  clare precise şi pertinente. Acestea, de regulă,nu se pot 
realiza individual , munca de manager în sistemul judiciar realizându-
se , de principiul în grup,astfel că managementul judiciar trebuie să fie 
unul al cooperării şi conjugării eforturilor tuturor celor implicaţi în 
înfăptuirea actului de justiţie.  
             Principalele obiective avute în vedere în programul de 
management  pe anul 2011 au vizat următoarele aspecte: 
             - perfecţionarea pregătirii continue a magistraţilor şi 
personalului auxiliar, prin analiza practicii de casare a instanţelor de 
 control judiciar, analiza soluţiilor şi învăţământ profesional la nivelul 
instanţei şi la nivel naţional. În cadrul întrunirilor şi seminarilor 
desfăşurate s-au dezbătut hotărâri recente  pronunţate de CEDO în 
cauze împotriva României , jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie şi a Curţii Constituţionale. 
               - unificarea practicii judiciare a instanţei. Măsurile care s-au 
impus în această direcţie au fost analiza lunară în cadrul colectivului 
de judecători a soluţiilor definitive, a practicii de casare şi 
identificarea problemelor care au dus la rezolvarea neunitară a 
cauzelor. 



               - scăderea duratei de soluţionare a cauzelor. Având în vedere 
că potrivit legii verificările efectuate de preşedintele instanţei trebuie 
să respecte principiul independenţei judecătorilor şi supunerii lor 
numai legii s - au luat măsuri precum : punerea accentului pe 
respectarea termenelor procedurale pe exercitarea drepturilor 
procesuale cu bună credinţă şi aplicarea riguroasă a normelor de 
procedură privind sancţionarea faptelor care împiedică desfăşurarea în 
bune condiţii a proceselor şi generează întârzieri nejustificate în 
soluţionarea cauzelor ;acordarea unor termen de judecată mai scurte, 
cu respectarea normelor procedurale ; evitarea administrării probelor 
în rate ; identificarea dosarelor mai vechi şi stabilirea cauzelor care 
determină întârzieri în soluţionarea lor astfel încât judecătorul să ia 
măsuri corespunzătoare   pentru înlăturarea lor. 
             - verificarea  respectării obligaţiilor ce decurg din legi şi 
regulamente de către judecător şi personalul auxiliar de specialitate.      
Prin Ordin de Serviciu s-au stabilit atribuţiile specifice pentru fiecare 
salariat, s-a păstrat un contact permanent între judecătorul delegat şi 
compartimentul de care răspunde. 
             - degrevarea judecătorilor de sarcini auxiliare activităţii de 
judecată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
              ACCES ŞI ÎNCREDERE ÎN JUSTIŢIE,TRANSPARENŢĂ 
ŞI INTEGRITATE. 
              3.1. ASIGURAREA ACCESULUI  LIBER  LA JUSTIŢIE. 
              Sistemul judiciar trebuie să-şi îndeplinească rolul de serviciul 
public , nu numai prin înfăptuirea actului de justiţie dar  şi prin 
stabilirea unui nou tip de relaţii între justiţie şi justiţiabil. 
              Liberul acces la justiţie este  o garanţie fundamentală  pentru 
exercitarea efectivă a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 



              Deşi art. 6 din Convenţia  Europeană nu garantează accesul 
gratuit la justiţie,uneori costurile ridicate ale  procedurilor pot aduce 
atingere acestui drept. Astfel, o taxă de timbru în cuantum  ridicat 
poate  reprezenta o descurajare a liberului acces la justiţie. 
             În 2011 la Judecătoria Calafat s-au înregistrat  19 cereri de 
acordarea ajutorului public judiciar. 
             S-a  asigurat dreptul persoanelor lipsite de libertate de a lua 
legătura şi de a comunica în mod confidenţial cu un avocat,în vederea 
pregătirii unei acţiuni în justiţie. 
 
 
           CALITATEA  ACTULUI  DE JUSTIŢIE . 
 
               3.1. ACCESUL   LA  JUSTIŢIE  
 
                 În conformitate  cu legislaţia internaţională şi europeană a 
drepturilor omului , statele membre ale U E  trebuie să garanteze 
pentru toate persoanele  dreptul de a se putea adresa instanţelor 
judecătoreşti şi de a putea obţine compensaţii atunci când drepturile 
lor sunt încălcate .Acesta este dreptul de acces la justiţie. 
             În absenţa  dreptului de  acces la justiţie, o victimă nu  îşi 
poate exercita drepturile sau remedia prejudiciul suferit. 
             Dreptul de  acces la justiţie poate fi împărţit în următoarele 
componente : 
             - dreptul  la o  audiere echitabilă şi publică  în faţa unei 
instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale: 
             - dreptul de a beneficia  de consiliere juridică, de a fi apărat şi 
reprezentat pe parcursul unui proces; 
              - dreptul la asistenţă juridică atunci când o  victimă nu se 
poate reprezenta singură în instanţă şi nu poate plăti onorariul unui 
avocat ; 
             - dreptul ca o hotărâre într-un proces  să fie pronunţată într-o 
perioadă de timp rezonabilă şi de a obţine o despăgubire  adecvată. 
 
                3.1. PONDEREA HOTĂRÂRILOR ATACATE  
 
 



                  Pentru mărirea gradului de transparenţă asupra acului de 
justiţie , prin oferirea de informaţii publice către cetăţeni este instalat 
la Judecătoria Calafat  un  infochioşc  SMART TOUCH în zona de 
acces a publicului. Acesta permite accesarea într-un mod simplu a 
informaţiilor publice privind activitatea instanţei. 
                 Transparenţa în comunicare şi facilitarea accesului la 
informaţii sunt intermediate de Biroul de informaţii şi relaţii publice 
din cadrul instanţei. Acest birou asigură accesul presei în scopul 
informării obiective şi complete asupra actului de justiţie, cu 
respectarea riguroasă a normelor privind protecţia datelor personale. 
El este organizat şi  funcţionează conform normelor specifice 
prevăzute în legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, este condus de un judecător care îndeplineşte şi rolul de 
purtător de cuvânt. 
               Programul  zilnic al biroului coincide cu programul de lucru  
al instanţei iar într-o zi din săptămână ( vineri ) funcţionează şi după 
încheierea programului de lucru al instanţei. 
               Biroul de informare şi relaţii publice întocmeşte şi pune la 
dispoziţia presei şi cetăţenilor interesaţi buletinul  informativ care 
cuprinde : 
             - actele normative care reglementează activitatea instanţelor 
judecătoreşti, 
              - structura organizatorică a instanţei; 
              - programul şi locurile unde este permis accesul publicului; 
              - datele privind persoanele din conducerea instanţei ; 
              - coordonatele de contact ale instanţei; 
              - reguli de acces şi conduită în cadrul instanţelor. 
            În cadrul informării  vizuale , pentru  transparenţa desfăşurării 
proceselor , conducerea instanţei asigură afişajul procesual într-un loc 
accesibil publicului. La aceste aviziere se afişează programul  
săptămânal al şedinţelor de judecată, lista cauzelor  pe complete şi 
zile,lista pronunţărilor privind fiecare şedinţă de judecată. Anual ,în 
cadrul instanţei,se desfăşoară  activităţi de tipul "uşilor deschise", 
prilej cu care sunt prezentate publicului condiţiile de lucru, informări 
privind volumul de activitate  etc. 
            Pe linia facilitării comunicării cu justiţiabilii în scopul 
diseminării informaţiilor referitoare la particularităţile de funcţionare 
ale instanţelor,precum şi a  aspectelor legale de bază, sau pus la 



dispoziţia cetăţenilor ghiduri privitoare la ajutorul public judiciar, 
competenţa instanţelor, taxele de timbru , modalitatea de introducere a 
cererilor în justiţie , reguli de bază privind desfăşurarea judecăţii. 
 
            3.4. ASPECTE PRIVIND  RĂSPUNDEREA 
DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI INSTANŢEI. 
 
              Pe parcursul anului 2011, nu s-au înregistrat încălcări ale 
disciplinei la Judecătoria Calafat. 
 
           

 
 
CAPITOLUL 4. 
 
GESTIONAREA RESURSELOR. 
4.1. Resurse umane aflate la dispoziţia instanţei în anul 2011. 

 
       4.1.1. Situaţia judecătorilor 
În anul 2011, la nivelul Judecătoriei Calafat şi-au desfăşurat 

activitatea 5 judecători,  - preşedintele judecătoriei şi 4  judecători care 
au format 5 complete de judecată. 

      
       4.1.2. Situaţia grefierilor şi a celorlalte categorii de personal 

auxiliar. 
 La Judecătoria Calafat,activitatea  în anul 2011 a început cu un 

număr de 11 grefieri,2 grefieri arhivari, 1 agent procedural şi  2 
muncitori, la 1 noiembrie 2011 colectivul de grefieri s-a redus la 9 
prin pensionarea a doi dintre grefieri , apoi în 27 decembrie 2011 , a 
mai venit un grefier prin transfer  de la Judecătoria Cluj Napoca. 
 În  prezent funcţionează 10 grefieri, 2 grefieri – arhivari, 1 agent 
procedural şi 2 muncitori. Această schemă  a personalului auxiliar este 
satisfăcătoare pentru activitatea instanţei.  

    4.2. Resurse materiale aflate la dispoziţia instanţei în anul 
2011. 

 Judecătoria Calafat deţine un sediu propriu, sistem de alarmă, 
echipament de comunicaţii de tip router, echipament radio-
comunicaţii ALVARION , INFOCHIOŞC. 



Activitatea juridică este informatizată printr-un număr de 22 
calculatoare. Începând cu luna noiembrie 2006 a  fost implementat 
programul ECRIS, iar din decembrie 2010 s-a implementat programul 
ECRIS IV. 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
         CAPITOLUL 5. 

 
RAPORTURILE DINTRE INSTANŢĂ ŞI CELELALTE 
INSTITUŢII ŞI ORGANISME PRECUM ŞI SOCIETATEA 
CIVILĂ. 
 
        Sistemul judiciar antrenează pe lângă actuivitatea 
instanţelor de judecată  şi cea a parchetelor o serie de legături 
intrinseci cu alte entităţi:Poliţie, Institutul de Medicină Legală 
Serviciul de probaţiune , Autoritatea Tutelară,Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului , Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor. 
         Între toate acestea trebuie să existe un cadru  conceptual 
care să garanteze că toate instituţiile implicate în realizarea 
justiţiei îşi înţeleg competenţele şi obiectivele şi conlucrează 
pentru realizarea  actului de justiţie. 
          Disfuncţiile procesului de comunicare produc efecte 
negative şi în planul colaborării cu aceste instituţii. 
          Relaţiile de  colaborare între diferite structuri , fie 
judiciare, fie cu un alt specific, duc la o îmbunătăţire a activităţii 
instanţei atât în ceea ce priveşte reducerea duratei soluţionării 
cauzelor dar şi optimizarea relaţionării instituţionale. 
           Judecătoria Calafat are  relaţii de  colaborare eficiente cu 
penitenciarele din judeţul Dolj   cu care a realizat parteneriate 



strategice în vederea prezentării inculpaţilor în timp util la 
termenele de judecată. 
            Aceleaşi relaţii s-au realizat cu  Serviciul de Autoritate 
Tutelară în vederea efectuării complete şi la termenul fixat de 
instanţă a anchetelor sociale cu serviciul  de probaţiune în scopul 
realizării în termen a  rapoartelor de evaluare cu Biroul de 
avocaţi Calafat cu care s-a încheiat un parteneriat strategic în 
vederea asigurării apărării din oficiu în fiecare zi a săptămânii şi 
chiar la sărbătorile legale. 
            Instanţa a avut relaţii instituţionale bune cu Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Calafat şi Consiliul Superior al 
Magistraturii. 
            Nu au existat situaţii de încălcare a drepturilor personale 
sau a liberului acces la  justiţie astfel încât şi relaţiile cu 
justiţiabilii au fost bune. 

 
 
 
 
       

PREŞEDINTE 
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