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 PRIVIND ACTIVITATEA  DESFĂŞURATĂ  

ÎN  CURSUL  ANULUI  2015 

 

 
 

SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA INSTANŢEI  

ÎN ANUL 2015 
 

Judecătoria Deta a fost înfiinţată în anul 1963 şi este o autoritate publică din 

cadrul sistemului organelor judecătoreşti, fără personalitate juridică potrivit art. 36 din 

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. 

 Instanţa are sediul în oraşul Deta, situat în partea de sud a judeţului Timiş, având 

arondate 3 oraşe, respectiv Deta, Gătaia şi Ciacova, precum şi 13 comune cu satele 

aparţinătoare. Aria sa de competenţă cuprinde o populaţie de aproximativ 50.640 de 

locuitori. 

 Această instanţă este subordonată Tribunalului Timiş şi Curţii de Apel Timişoara. 

 Judecătoria Deta este prevăzută cu o schemă de personal de 4 posturi de judecător 

şi 10 posturi de personal auxiliar de specialitate şi contractual. 

 Conducerea Judecătoriei Deta este constituită din preşedinte, Colegiul de 

conducere şi Adunarea generală a judecătorilor, fiecare cu atribuţii specifice, exercitate 

în limita competenţelor legale. 

 Datorită numărului redus de judecători, instanţa nu este organizată pe secţii, 

activitatea organizându-se pe complete specializate. 

 Sediul Judecătoriei Deta este situat pe strada Victoriei, nr. 3 A, în centrul oraşului, 

în aceeaşi clădire având sediul Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta. 
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CAPITOLUL I 

STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2015 

 

 

I.1.   Activitatea instanţei în anul 2015 

 
1.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei, pe complete specializate/materii 

 

 Volumul total de activitate: 

 La 01.01.2015 s-a intrat în activitate cu un stoc de 570 dosare (în care sunt 

incluse şi dosarele suspendate, acestea fiind în număr de 44 dosare în materie civilă), 

din care  400 civile şi 170 penale. 

În cursul anului  2015 au fost înregistrate un număr de 2161 cauze noi, din care 

1653 civile şi 508 penale. Comparativ cu anul 2014 s-a remarcat o creştere a numărului 

cauzelor înregistrate, respectiv de la 2071 dosare la 2161 dosare, reprezentând un 

procent de  4,34 %. 

 Numărul total al cauzelor soluţionate pe parcursul anului 2015 se ridică la 2270 

cauze, din care 1679 civile şi  591 penale. 

 Stocul total rămas la sfârşitul perioadei este de 461 dosare (în care sunt incluse şi 

dosarele suspendate, respectiv 49 dosare), din care 374 civile şi 87 penale. 

  

Volumul de activitate pe complete specializate 

 La Judecătoria Deta, pe tot parcursul anului 2015, au funcţionat două complete 

specializate pentru judecarea cauzelor de minori şi familie şi două complete specializate 

pentru judecarea cauzelor de fond funciar. 

Volumul de activitate pentru completele specializate pentru cauzele de minori şi 

familie, precum şi pentru cauzele de fond funciar se prezintă astfel: 

 Completul C1civil, specializat pentru soluţionarea cauzelor cu minori şi de 

familie, repartizat judecătorului Chiriac-Ienuş Lavinia a înregistrat în anul 2015 

un număr de 123 dosare  şi a soluţionat 116 dosare, parte din ele fiind în stoc la 

începutul anului. 

 Completul C2 specializat pentru soluţionarea cauzelor cu minori şi de familie, 

repartizat judecătorului Molnar Claudia a înregistrat în anul 2015 un număr de 

121 dosare şi a soluţionat  132 dosare, parte din ele fiind în stoc la începutul 

anului. 

 Completul C3 specializat pentru soluţionarea cauzelor de fond funciar, repartizat 

judecătorului Herman Daniel Ioan a înregistrat în anul 2015  un număr de 8 

dosare şi a soluţionat 9 dosare, parte din ele fiind în stoc la începutul anului. 

 Completul C4 specializat pentru soluţionarea cauzelor de fond funciar, repartizat 

judecătorului Moisa Alina-Paraschiva a înregistrat în anul 2015 un număr de  7 

dosare şi a soluţionat 3 dosare, parte din ele fiind în stoc la începutul anului. 
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Volumul de activitate pe materii 

Distinct, situaţia pe materii  la nivelul întregii instanţe (nu pe complete) se prezintă 

astfel: 

 Civil : Stocul înregistrat la începutul anului a fost de 277 dosare, s-au înregistrat 

pe parcursul anului 1336 dosare, din care s-au soluţionat un număr de  1370 

dosare. 

 Penal: Stocul înregistrat la începutul anului a fost de 170 dosare, s-au înregistrat 

pe parcursul anului 508 dosare, din  care s-au soluţionat un număr de  591 dosare. 

 Minori şi familie: Stocul înregistrat la începutul anului a fost de 97 dosare, s-au 

înregistrat pe parcursul anului 244 dosare, din care s-au soluţionat un număr de  

250 dosare. 

 Litigii cu profesionişti: Stocul înregistrat la începutul anului a fost de 17 dosare, 

s-au înregistrat pe parcursul anului 58 dosare, din care s-au soluţionat un număr 

de  47 dosare. 

 Fond Funciar : Stocul înregistrat la începutul perioadei a fost de 9 dosare, s-au 

înregistrat pe parcursul anului un număr de 15 dosare, din care s-au soluţionat un 

număr de 12 dosare.  

 Litigii de muncă:  În stoc nu figura nici un dosar, nefiind înregistrat niciun dosar 

în anul 2015. 

 

 În registrul de punere în executare a sentinţelor penale  au fost înregistrate 468 

sentinţe, fiind deschise un număr de 478 poziţii  la data de 31.12.2015. 

 S-au întocmit formele de executare la 423  poziţii, constatându-se că până la 

finele anului pentru celelalte poziţii deschise hotărârile nu au rămas definitive şi astfel 

nu s-au putut întocmi formalităţile necesare. 

 Până în prezent au fost închise 401 poziţii, iar pentru celelalte s-a constatat că nu 

s-a finalizat judecata în căile de atac, nu a fost confirmat debitul pentru executarea 

cheltuielilor judiciare, în unele cazuri nu s-a confirmat amenda penală sau nu a fost pus 

în executare mandatul cu privire la pedeapsa închisorii. 

 Prin cele 468 hotărâri penale pronunţate până la finele anului, au fost condamnaţi 

definitiv în total 117 inculpaţi, din care:  98 bărbaţi, 13 femei şi 6 minori, toţi  băieţi. 

Pentru  minori  s-au aplicat măsuri educative. 

Situaţia condamnaţilor persoane majore se prezintă astfel: 

   8 inculpaţi au fost condamnaţi la pedeapsa amenzii penale; 

 16 inculpaţi au fost condamnaţi la pedeapsa închisorii; 

 17 inculpaţi au fost condamnaţi la pedeapsa închisorii cu suspendarea 

condiţionată a executării pedepsei; 

 18 inculpaţi au fost condamnaţi la pedeapsa închisorii cu suspendare  condiţionată 

sub supraveghere; 

 pentru 52 de inculpaţi s-a amânat aplicarea pedepsei închisorii 

Situaţia persoanelor  minore se prezintă astfel: 

 pentru 1 inculpat s-a aplicat măsura educativă a asistării zilnice ; 

 pentru 3 inculpaţi s-a aplicat măsura educativă neprivativă a supravegherii  

 pentru 2 inculpaţi s-a aplicat măsura educativă neprivativă a  consemnării la 

sfârşit de săptămână. 
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 Pentru punerea în executare a pedepsei închisorii au fost emise 16 mandate,  din 

care s-au executat 14 până la finele anului. 

 La data de 31.12.2015 numărul total al mandatelor neexecutate înregistrate la 

această instanţă erau de 8, din care 6 emise  în anii precedenţi şi 2 emise în anul 2015. 

 În anul 2015 s-au emis în temeiul Legii nr.302/2004, modificată prin Legea nr. 

224/2006, un mandat de urmărire internaţională şi un mandat european de arestare. 

 În acest an, infracţiunile predominante  au fost cele la regimul circulaţiei, 

prevăzute de OUG nr. 195/2002-republicată, urmate de infracţiunile de „Contrabandă”.  

 Astfel, din numărul condamnaţilor majori definitivi la această instanţă, respectiv 

111, un număr de 76 au fost condamnaţi pentru infracţiuni la regimul circulaţiei, 21 

pentru infracţiunea de contrabandă şi 14 pentru alte infracţiuni. 

          În Spitalul Jebel în anul 2015 au fost  internaţi 341 bolnavi faţă de care s-a luat 

măsura internării medicale şi toţi au fost verificaţi pe parcursul anului, iar pentru 24  

pacienţi s-a dispus încetarea măsurii de siguranţă  a internării, pentru 56 pacienţi s-a 

dispus înlocuirea măsurii de siguranţă cu cea a obligării la tratament medical 

ambulatoriu prev. de art. 109 cod penal, 2 pacienţi au decedat în timp ce pentru ceilalţi 

măsura a fost menţinută. 

Ceea ce trebuie remarcat pentru activitatea în materia penale şi pentru  anul 2015 

este că Judecătoria Deta are arondat Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă 

Jebel şi, potrivit art. 571 Cod procedură penală, are obligaţia ca o dată la  un an  să 

verifice starea sănătăţii acestor bolnavi şi în temeiul rapoartelor de expertize  psihiatrico 

– legale să dispună cu privire la menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurii de 

siguranţă prevăzută de art. 110 Cod penal. 

 Pe parcursul anului 2015 s-au înregistrat un număr de 2 dosare având ca obiect 

propuneri de luare a măsurii arestării preventive pentru un număr de 3 inculpaţi, din 

care pentru doi inculpaţi cererea a fost respinsă, dispunându-se arestarea preventivă a  

unui singur inculpat  major. 

În anul 2015 nu s-a înregistrat nicio cerere de autorizare a interceptărilor şi 

înregistrărilor audio şi video, în schimb au fost înregistrate un număr de 2 sesizări 

privind supravegherea tehnică şi a celor privind reţinerea, predarea şi percheziţionarea 

trimiterilor poştale, din care una admisă şi una respinsă.  În acelaşi an s-au formulat 7 

cereri de încuviinţare a efectuării de percheziţii, toate  admise. 

 

1.2. Încărcătura pe judecător 

 Încărcătura medie de dosare/judecător, raportat la numărul dosarelor rulate efectiv 

de aceştia se ridică la 683 dosare (682,75). Situaţia pe fiecare judecător în parte se 

prezintă astfel: 

 

1. Judecător Chiriac-Ienuş Lavinia: 

-  a avut în stoc la începutul anului 124 dosare (38 cauze în materie de minori şi familie 

şi 86 cauze în materie penală), a înregistrat un număr de 447 dosare nou intrate (78 

cauze în materie civilă, 123 cauze în materie de minori şi familie, 246 în materie 

penală), rulând un număr de 571 dosare. Pe parcursul anului 2015 a soluţionat 492 

dosare, din care: 78 în materie civilă, 116 cauze în materie de minori şi familie şi 298 

cauze în materie penală. 
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2. Judecător Molnar Claudia 

- a avut în stoc la începutul anului 145 dosare (6 cauze în materie civilă, 57cauze în 

materie de minori şi familie şi 82 cauze în materie penală), a înregistrat un număr de 

443 dosare nou intrate (67 cauze în materie civilă, 121 cauze în materie de minori şi 

familie, 255 în materie penală), rulând un număr de 588 dosare. Pe parcursul anului 

2015 a soluţionat 488 dosare, din care: 70 în materie civilă, 132 cauze în materie de 

minori şi familie şi 286 cauze în materie penală. 

 

3. Judecător Herman Daniel-Ioan: 

- a avut în stoc la începutul anului 167 dosare (154 cauze în materie civilă, 11 cauze în 

materie de litigii cu profesionişti şi 2 cauze în materie penală), a înregistrat un număr 

de 652 dosare nou intrate (622 cauze în materie civilă, 25 cauze în materie de litigii 

cu profesionişti şi 5 cauze în materie penală), rulând un număr de 819 dosare. Pe 

parcursul anului 2015 a soluţionat 667 dosare, din care: 636 în materie civilă, 26 

cauze în materie de litigii cu profesionişti şi 5 cauze în materie penală. 

 

4. Judecător Moisa Alina-Paraschiva: 

- a avut în stoc la începutul anului 132 dosare (126 cauze în materie civilă, 6 cauze în 

materie de litigii cu profesionişti), a înregistrat un număr de 619 dosare nou intrate 

(584 cauze în materie civilă, 33 cauze în materie de litigii cu profesionişti şi 2 cauze în 

materie penală), rulând un număr de 751 dosare. Pe parcursul anului 2015 a 

soluţionat 623 dosare, din care: 598 în materie civilă, 21 cauze în materie de litigii cu 

profesionişti, 2 cauze în materie penală şi 2 cauze în materie de minori şi familie  

 

Operativitatea pe instanţă.  

 Indicele general al operativităţii atins de Judecătoria Deta în anul 2015 este de 

105,04 %. 

  Operativitatea pe materii. 

Folosind aceleaşi date pe fiecare materie indicele de operativitate înregistrat se 

prezintă astfel: 

 Civil:  102,29 %. 

 Penal:  116,34 %. 

 Minori şi familie: 102,46  %. 

 Litigii cu profesionişti: 81,03 %.  

 Fond Funciar :  80,00 % 

 

 Operativitatea pe judecător 

Pe tot parcursul anului 2015 Judecătoria Deta a funcţionat cu schema completă de 

judecători, respectiv 4 . 

Operativitatea atinsă de judecători se prezintă astfel: 

 Judecător Chiriac-Ienuş Lavinia –  110,06 %; 

 Judecător  Molnar Claudia   – 110,15 %; 

 Judecător Herman Daniel-Ioan – 102,30  %; 

 Judecător Moisa Alina-Paraschiva – 100,64 %. 
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1.3. Managementul  resurselor umane  

Situaţia judecătorilor 

În schema Judecătoriei Deta figurează 4 posturi de judecători, iar în anul 2015 

schema a fost completă. 

 Nici un judecător nu a fost sancţionat disciplinar şi nu a fost cercetat disciplinar 

sau penal. 

  

         Situaţia grefierilor  şi a celorlalte categorii de  personal auxiliar 

În schema de personal al acestei instanţe figurează 10 posturi, respectiv:  7 

grefieri, 1 grefier-arhivar, un agent procedural şi  un şofer. 

În anul 2015 schema  a fost completă. 

Niciun grefier nu a fost sancţionat disciplinar, nu a fost cercetat disciplinar sau 

penal. 

Rezultatele foarte bune obţinute de Judecătoria Deta în activitate se datorează 

numai colectivului, dat fiind că judecătorii, cât şi personalul auxiliar au o bună pregătire 

profesională, au acumulat vechime în funcţii juridice, respectiv de magistraţi sau avocat 

de peste 10 ani, ori sunt angajaţi în sistemul judiciar de peste 20 ani. 

Cel mai important lucru este că schema de judecători s-a stabilizat şi nu ne-am 

mai confruntat în ultimii 5 ani cu cereri de transfer ale magistraţilor, aceştia 

intenţionând ca pe viitor să-şi desfăşoare activitatea în cadrul Judecătoriei Deta. 

Climatul este de bună înţelegere, de cooperare, întrucât colectivul este închegat şi 

matur, dobândindu-şi pregătirea profesională din experienţa de lungă durată şi 

preocuparea permanentă  pentru pregătirea profesională. 

 

1.4. Analiza activităţii instanţei din perspectiva indicatorilor de eficienţă 

Aşa cum rezultă din Raportul privind indicatorii de eficienţă a activităţii instanţei, 

respectiv analiza centralizată a indicatorilor de eficienţă privind activitatea instanţei în 

anul 2015, Judecătoria Deta a înregistrat gradul de „Foarte eficient”. 

Astfel, aşa cum reiese din raportul privind rata de soluţionare a dosarelor 

(operativitatea) calculată exclusiv în raport de dosarele intrate, în anul 2015 au fost 

soluţionate 2270 dosare, fiind înregistrate un număr de 2161 dosare, valoarea 

indicatorului fiind de 105,04 %, gradul de eficienţă fiind „foarte eficient”. 

Pe materii, situaţia se prezintă astfel: 

- în materie civilă s-au înregistrat 1351 dosare, au fost soluţionate 1382 

dosare, valoarea acestui indicator fiind de 102,29 %, iar gradul de 

eficienţă este „eficient”; 

- în materia privind litigii cu profesionişti s-au înregistrat 58 dosare, au 

fost soluţionate 47 dosare, valoarea acestui indicator fiind de 81,03%, iar 

gradul de eficienţă fiind „ineficient”; 

- în materia de minori şi familie s-au înregistrat 244 dosare, au fost 

soluţionate 250 dosare, valoarea acestui indicator fiind de 102,46 %, iar 

gradul de eficienţă fiind „ eficient”; 

- în materie penală s-au înregistrat 508 dosare, au fost soluţionate 591 

dosare, valoarea acestui indicator fiind de 116,34 %, iar gradul de 

eficienţă fiind „ foarte eficient”; 
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În ceea ce priveşte stocul de dosare la sfârşitul anului 2015, calculat ca fiind 

suma dosarelor aflate pe rolul instanţei la finele anului 2015 şi nefinalizate, se 

înregistrează un total de 461 dosare în stoc, din care 5 dosare sunt mai vechi de 1 an şi 6 

luni, reprezentând un procent de 1,08 %, Judecătoria Deta încadrându-se în gradul 

”foarte eficient”. 

Pe materii, situaţia se prezintă astfel: 

- în materie civilă au rămas în stoc 255 dosare, din care 4 dosare mai vechi 

de 1 an şi 6 luni, valoarea acestui indicator fiind de 1,57 %, iar gradul de 

eficienţă este „ foarte eficient”; 

- în materia privind litigii cu profesionişti au rămas în stoc 28 dosare, din 

care niciun dosar mai vechi de 1 an şi 6 luni, valoarea acestui indicator 

fiind de 0,00 %, iar gradul de eficienţă este „ foarte eficient”; 

- în materie de minori şi familie au rămas în stoc 91 dosare, din care 1 

dosar mai vechi de 1 an şi 6 luni, valoarea acestui indicator fiind de 1,10 

%, iar gradul de eficienţă este „ foarte eficient”; 

- în materie penală au rămas în stoc 87dosare, din care niciun dosar mai 

vechi de 1 an şi 6 luni, valoarea acestui indicator fiind de 0,00 %, iar 

gradul de eficienţă este „ foarte eficient”. 

 

În ceea ce priveşte ponderea dosarelor închise într-un an, reprezentând suma 

dosarelor soluţionate în termen de mai puţin de 1 an de la înregistrare raportat la suma 

tuturor dosarelor soluţionate în perioada de referinţă, exprimată procentual, reiese că în 

anul 2015 s-au soluţionat un număr total de 2270 dosare, din care 2162 dosareau fost 

soluţionate într-un termen de mai puţin de un an de la înregistrare, astfel că valoarea 

indicatorului este de 95,24 %, iar gradul de eficienţă este „foarte eficient”. 

Pe materii , situaţia se prezintă astfel: 

- în materie civilă, dintr-un număr de 1382 dosare soluţionate, 1311 dosare 

s-au soluţionat în termen de mai puţin de 1 an de la data înregistrării, 

valoarea acestui indicator fiind de 94,86 %, iar gradul de eficienţă este „ 

foarte eficient”; 

- în materia privind litigii cu profesionişti în materia de minori şi 

familie, dintr-un număr de 47 dosare soluţionate, 44 dosare s-au 

soluţionat în termen de mai puţin de 1 an de la data înregistrării, valoarea 

acestui indicator fiind de 93,62 %, iar gradul de eficienţă este  „foarte 

eficient”; 

- în materie de minori şi familie, dintr-un număr de 250 dosare 

soluţionate, 226 dosare s-au soluţionat în termen de mai puţin de 1 an de 

la data înregistrării, valoarea acestui indicator fiind de 90,40 %, iar gradul 

de eficienţă este „ foarte eficient”; 

- în materie penală, dintr-un număr de 591 dosare soluţionate, 581 dosare 

s-au soluţionat în termen de mai puţin de 1 an de la data înregistrării, 

valoarea acestui indicator fiind de 98,31 %, iar gradul de eficienţă este „ 

foarte eficient”. 
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În ceea ce priveşte durata medie de soluţionare, în anul 2015 Judecătoria Deta 

s-a încadrat, potrivit criteriilor de eficienţă stabilite prin Hotărârea Secţiei pentru 

judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1305/09.12.2014, la gradul de 

„foarte eficient”, astfel încât în niciuna dintre materii durata medie de soluţionare nu a 

depăşit 6 luni. 

Pe materii , situaţia se prezintă astfel: 

- în materie civilă, valoarea acestui indicator fiind de 2,71 luni, iar gradul 

de eficienţă este „ foarte eficient”; 

- în materia privind litigii cu profesionişti în materia de minori şi 

familie, valoarea acestui indicator fiind de 3,69 luni, iar gradul de 

eficienţă este   „foarte eficient”; 

- în materie de minori şi familie, valoarea acestui indicator fiind de 5,75 

luni, iar gradul de eficienţă este „ foarte eficient”; 

- în materie penală, valoarea acestui indicator fiind de 2,12 luni, iar gradul 

de eficienţă este „ foarte eficient”. 

 

În ceea ce priveşte raportul privind redactările peste termenul legal, care 

reprezintă procentul de hotărâri redactate peste termen în dosarele finalizate cu 

document de tip final „hotărâre”, în anul 2015 din totalul de 1484 hotărâri, 101 hotărâri 

au fost neredactate în termen, astfel că valoarea indicatorului este de 6,81 %, gradul de 

eficienţă este „foarte eficient”. 

Pe materii, situaţia se prezintă astfel: 

- în materie civilă  dintr-un număr de 622 hotărâri, 53 hotărâri nu au fost 

redactate în termen, valoarea acestui indicator fiind de 8,52 %, iar gradul 

de eficienţă este „ foarte eficient”; 

- în materia privind litigii cu profesionişti dintr-un număr de 41 hotărâri, 

4 hotărâri nu au fost redactate în termen, valoarea acestui indicator fiind 

de 9,76 %, iar gradul de eficienţă fiind „ foarte eficient”; 

- în materia de minori şi familie dintr-un număr de 242 de hotărâri, 30 

hotărâri n u au fost redactate în termen, valoarea acestui indicator fiind de 

12,40 %, iar gradul de eficienţă fiind „ eficient”; 

- în materie penală dintr-un n umăr de 579 de hotărâri, 14 hotărâri nu au 

fost redactate în termen,  valoarea acestui indicator fiind de 2,42 %, iar 

gradul de eficienţă fiind „ foarte eficient”. 

 

Precizăm că, din totalul de 101 dosare neredactate în termen, un număr de 39 de 

hotărâri au fost soluţionate peste termenul legal în cursul anului 2015, dintre care 37 

hotărâri în primul semestru şi 2 hotărâri în cel de-al doilea semestru. Diferenţa de 62 de 

hotărâri neredactate în termen, aşa cum rezultă din indicatorii de eficienţă, provine din 

hotărârile pronunţate anterior anului 2015 care, deşi redactate în termen şi comunicate 

părţilor, nu au fost închise în programul Ecris. Aceste aspecte au fost constatate şi 

remediate în urma unor verificări efectuate în primul semestru al anului 2015. Cu toate 

acestea, trebuie reliefată o evoluţie majoră în cursul anului 2015 cu privire la situaţia 

hotărârilor neredactate în termenul legal, putându-se observa că, dacă în primul 

semestru au fost înregistrate un număr de 37 astfel de hotărâri, în semestrul al doilea 

numărul acestor hotărâri a ajuns la 2. 
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În urma analizării activităţii instanţei în cursul anului 2015 din perspectiva 

indicatorilor de eficienţă, ne propunem ca, în anul 2016, să îmbunătăţim operativitatea 

activităţii de judecată în general, iar, în special, în materia civil, litigii cu profesionişti 

şi minori şi familie unde, potrivit verificărilor, gradul de eficienţă a fost „eficient”, 

„ineficient” respectiv „eficient”, pentru respectarea termenelor procedurale, prin 

efectuarea de verificări din două în două săptămâni de către conducerea instanţei şi 

grefierul şef, iar fiecare complet îşi va verifica la un interval de cel mult 3 zile dosarele 

aflate în procedura prealabilă . 

 Deşi în anul 2015, gradul de eficienţă în ceea ce priveşte stocul de dosare a fost 

de „foarte eficient”, rezultând astfel faptul că ne-am încadrat în indicatorii stabiliţi la 

nivel naţional, în anul 2016 ne propunem să atacăm stocul rămas din anul 2015 într-o 

pondere mai mare, preocupându-ne ca în cursul anului 2016 să avem o pondere mai 

mare de dosare închise într-un an. 

În ceea ce priveşte durata medie de soluţionare a dosarelor, din verificările 

efectuate, se poate observa că la nivelul instanţei media de soluţionare este sub 6 luni, 

aspect care nu presupune adoptarea unor măsuri speciale în acest sens. 

În fine, analizând situaţia redactărilor peste termenul legal, deşi indicatorul 

general pe instanţă este „foarte eficient”, ne propunem ca în anul 2016 să urmărim cu 

precădere respectarea termenelor legale de redactare/materii, stabilind totodată ca şi 

obiectiv  la final de an  inexistenţa din evidenţe a  hotărârilor redactate peste termen . 

 

1.5 Probleme generate de managementul instanţei  

 Problemele cu care s-a confruntat Judecătoria Deta din punct de vedere al 

managementului au fost atât de ordin material, cât şi legate de personal. 

 Cele de ordin material au vizat lipsa fondurilor necesare modernizării sediului 

instanţei şi dării în funcţiune a ¼ din spaţiile aferente sediului instanţei. Astfel, arătăm 

că deţinem un apartament în care se poate amenaja o sală de judecată şi 2-3 camere de 

consiliu, însă din lipsa fondurilor necesare achiziţionării unei centrale termice, a 

mobilierului şi a aparaturii necesare nu s-a putut realiza acest obiectiv nici în anul 2015. 

 De asemenea, am constatat lipsa acută a unui post de grefier-arhivar care, de 

altfel, s-a aflat în schema Judecătoriei Deta şi a fost preluat în urmă cu trei ani, cu 

repercusiune asupra activităţii biroului arhivă şi prelungirea duratei de lucru a 

grefierului repartizat la acest birou şi a agentului procedural.  

 

 

I.2.  Infrastructura şi capacitatea instituţională a instanţei. 

 
Resursele materiale de care a dispus Judecătoria Deta pe parcursul anului 2015 au 

fost  cele dobândite în cursul anului 2014, precum şi în anii anteriori. Astfel, clădirea în 

care-şi are sediul instanţa este aceeaşi şi improprie desfăşurării activităţii de judecată, 

întrucât deţine 4 apartamente, iar sala de judecată se află într-o fostă sufragerie, ceea ce 

impietează asupra prestanţei justiţiei. 

Dotările materiale sunt aceleaşi, instanţa dispunând de mijloacele tehnice 

adecvate alocate în anii precedenţi, respectiv calculatoare, centrală telefonică, fax, 

scanner, etc. 
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Trebuie să subliniem însă că întreaga aparatură este uzată moral, se defectează tot 

mai des, astfel încât considerăm că se impune înlocuirea echipamentelor. 

O altă problemă pe care o înregistrăm de mai mulţi ani este faptul că deţinem 

spaţii ample destinate arhivei, dar condiţiile de arhivare sunt improprii. Cu toate că la 

finalul anului 2015 am fost dotaţi cu mai multe rafturi, necesitatea depozitării arhivei 

instanţei este cu mult mai mare decât materialele primite. 

Menţionăm, de asemenea că deţinem un spaţiu important la subsolul clădirii care 

însă nu este dotat corespunzător pentru depozitarea arhivei. În situaţia renovării acestui 

spaţiu şi a dotării lui cu aparatură de climatizare, ar fi posibilă mutarea arhivei 

Judecătoriei Deta în acest spaţiu, fapt care ne-ar permite ca spaţiul în care în prezent 

este depozitată arhiva să fie utilizat pentru activitatea de judecată, precum şi pentru 

activitatea grefierilor de şedinţă. 

 Un minus îl constituie faptul că apartamentul în care în prezent avem depozitată 

arhiva nu dispune de încălzire, fiind spaţiul folosit în trecut de cartea funciară şi care nu 

a fost prins la investiţii atunci când s-au montat centralele pe gaz care deservesc 

celelalte spaţii ale judecătoriei. 

Periodic am solicitat soluţionarea acestei probleme, însă până în prezent nu s-a 

primit o rezolvare. 

Pe tot parcursul anului 2015 s-au alocat fonduri doar pentru achiziţionarea de 

piese mobilier (7 scaune birou cu spătar înalt şi 12 scaune vizitator), celelalte probleme 

rămânând nerezolvate. 

În  altă ordine de idei, arătăm că pentru întreţinerea adecvată a curăţeniei în sediul 

instanţei se impune în primul rând angajarea unui îngrijitor, iar în al doilea rând dotarea 

cu cel puţin un aspirator performant care să aibă funcţiile de aspirare şi spălare, precum 

şi cu consumabilele necesare acestuia. În acest sens s-au întocmit referate dar nici în 

anul 2015 nu s-au alocat fondurile necesare rezolvării problemei. 

Trebuie remarcat totuşi că pe tot parcursul anului 2015 s-au alocat la timp şi în 

cantităţi suficiente consumabilele, respectiv hârtia şi cartuşele pentru imprimante, 

precum şi produsele pentru întreţinerea curăţeniei. 
 Relativ la capacitatea instituţională a instanţei menţionăm că până la data de 

01.07.2015 managementul instanţei a fost asigurat de preşedinte Chiriac-Ienuş Lavinia, 

iar de la această dată de către preşedinte Herman Daniel-Ioan,iar în lipsa acestuia din 

unitate de către doamna judecător Chiriac-Ienuş Lavinia, precum şi de Colegiul de 

conducere. 

Pentru realizarea unui management eficient la nivelul instanţei care să conducă, 

totodată, la creşterea calităţii actului de justiţie, la începutul anului 2015 s-a emis 

Ordinul de serviciu al instanţei prin care a fost repartizat întreg personalul pe 

compartimente pentru acest an. 

Astfel, s-au constituit complete judecător/grefier şi s-a monitorizat permanent 

durata de soluţionare a dosarelor.  

 Totodată a fost dată Decizia nr. 646/A/21.11.2014 privind atribuţiile 

extrajudiciare ale judecătorilor pentru anul 2015. 

Întrucât numărul de judecători este redus la această judecătorie, fiecăruia îi revin 

şi atribuţii extrajudiciare cu privire la supravegherea diferitelor compartimente dar, 

aceste atribuţii au fost împărţite în mod echitabil, urmărindu-se totodată, atât 

specializarea judecătorului, cât şi a personalului auxiliar/compartimente. 
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I.3. Calitatea actului de justiţie. 

 
I.3.1. Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate. Indicele de 

desfiinţare. 

La Judecătoria Deta s-au pronunţat un număr total de 2270 hotărâri, din care:  

1679 civile şi  591 penale. 

În cursul anului 2015 au fost atacate cu apel, recurs  şi contestaţii un număr 

total de 191 hotărâri , din care:  159 civile şi  32 penale. 

Ponderea atacabilităţii hotărârilor se ridică la  8,41 %, respectiv:  

 9,46 % în materie civilă; 

 5,41% în materie penală. 

 

 Indicele de desfiinţare 

La nivelul Judecătoriei Deta  în anul 2015 au fost desfiinţate sau modificate în 

căile de atac un număr total de 48 hotărâri, din care: 44 hotărâri civile şi 4 hotărâri 

penale. Menţionăm că unele din aceste hotărâri sunt pronunţate în anul 2014 şi nu în 

anul 2015 supus  analizei. 

Indicele  general de casare la nivelul instanţei este de 2,11 % raportat la totalul 

hotărârilor pronunţate şi de 25,13 % raportat la numărul hotărârilor atacate. 

Pe materii indicele de desfiinţare se ridică la : 

 2,62 % în civil raportat la numărul hotărârilor pronunţate şi, respectiv la 27,67 % 

raportat la numărul hotărârilor atacate. 

 

 0,67 % în penal raportat la numărul hotărârilor pronunţate şi, respectiv la  12,5 

% raportat la numărul hotărârilor atacate. 

 

 Din cele 159 hotărâri civile atacate,  au rămas definitive 56, iar din cele 32 

hotărâri penale atacate,  24 au rămas definitive. 

Principalele motive de desfiinţare sau de modificare a  hotărârilor civile  au fost: 

 - nerespectarea dreptului la apărare pentru motivul că prima instanţă a respins 

cererea de amânare formulată de avocat (1 hotărâre care a fost casată cu trimitere spre 

rejudecare); 

 - în cazul a 6 hotărâri civile ( plângeri contravenţionale în aceeaşi materie) s-a 

semnalat practică neunitară , aspectele care au generat această practică fiind puse în 

discuţia judecătorilor de la instanţa superioară, pentru a fi dezbătută problema; în anul 

2015 practica instanţei s-a modificat ca urmare a adoptării soluţiilor dispuse de instanţa 

de control judiciar 

 - în cazul celorlalte hotărârilor civile care au fost modificate total sau parţial în 

căile de atac, cele mai multe au fost determinate de probele noi solicitate şi administrate 

în căile de atac, aprecierea pericolului social (la contravenţii) aplicarea greşită a legii 

sau a normelor de procedură şi greşita apreciere a probelor. 

 



 12 

Principalele motive de desfiinţare sau de modificare a  hotărârilor penale  au fost: 

 -  pentru elemente de apreciere  cu privire la individualizării modului de executare 

a pedepsei  (1 hotărâre) şi pentru modul de soluţionare a acţiunii civile (1 hotărâre); 

 - schimbarea modului de individualizare a pedepsei, datorată faptului că  în calea 

de atac inculpatul s-a prezentat şi a declarat că este de acord să efectueze muncă 

neremunerată în folosul comunităţii, însă pentru că nu s-a prezentat la instanţa de fond, 

judecătorul de la prima instanţă a fost în imposibilitatea unei astfel de individualizări. (2 

hotărâri); 

 

 

I.3.2. Durata de soluţionare a cauzelor (inclusiv pe materii) 

În anul 2015, ca de altfel şi în anii anteriori, Judecătoria Deta s-a preocupat de 

soluţionarea cu celeritate a cauzelor şi într-un termen rezonabil, obţinând rezultate 

foarte bune . 

În concret, conform indicatorilor de eficienţă, în cursul anului 2015 durata medie 

de soluţionare a dosarelor în materie penală / luni a fost de 2,12 luni, iar în materie 

civilă şi minori şi familie a fost de 3,19 luni. 

Precizăm de asemenea că din totalul de 2270 dosare soluţionate în cursul anului 

2015, au fost soluţionate în cel mult un an un număr de 2162 dosare, rezultând un 

indicator de 95,24 %, ceea ce a atras calificativul „foarte eficient”. 

Numărul cauzelor cu o vechime de peste un an aflată pe rol la sfârşitul anului a 

fost de 26 dosare. 

 Factorii care au determinat o perioadă de soluţionare mai mare de un an, dar care 

nu este neapărat nerezonabilă s-au datorat în mare măsură modificărilor legislative şi 

celorlalţi participanţi la procedura judiciară, respectiv experţi, ori factori care au ţinut de 

conduită profesională necorespunzătoare a părţilor sau avocaţilor acestora, prin depuneri 

de cereri repetate de amânare a cauzei, lipsa motivată a apărătorilor aleşi în cauzele 

penale în care asistenţa judiciară era obligatorie şi refuzul inculpatului de a fi asistat de 

un alt avocat. 

Pentru scurtarea duratei de soluţionare a dosarelor, în urma analizei acestei 

situaţii, s-a constatat că este nevoie de o mai bună colaborare cu corpul experţilor şi, 

atunci când este cazul, aplicarea promptă şi eficientă a sancţiunilor judiciare. De 

asemenea, în ceea ce priveşte citarea părţilor aflate în străinătate, judecătorii se vor 

preocupa de a identifica soluţii alternative în limitele permise de legislaţia europeană în 

materie. 

Ca un corolar al activităţii instanţei în anul 2015, precizăm că valoarea 

indicatorului de operativitate a fost de 105,04 % rezultată din suprapunerea numărului 

de 2270 dosare soluţionate peste 2161 dosare intrate. 

  

I.3.3. Mecanisme de unificare a practicii judiciare. 

În anul 2015 a fost identificată doar o singură  situaţie de practică neunitară  de 

către completurile din cadrul  Judecătoriei Deta, cu privire la  cererile de învestire cu 

formulă executorie.  

Astfel, un singur complet  a respins cererile formulate de către petenţii care aveau 

calitatea de „creditor cesionar” dacă din  documentele depuse de cesionar la dosar nu 

rezulta îndeplinirea niciunei forme de publicitate a cesiunii, apreciind  că cesiunile de 
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creanţă realizate nu sunt opozabile debitorului, considerând că nu sunt  îndeplinite 

condiţiile prevăzute de art. 641 C.pr.civ. Celelalte completuri au considerat că în 

procedura prev. de art. 641 Cod procedură civilă nu se impun a fi efectuate  astfel de 

verificări  referitoare la calitatea petentului, iar cererile formulate au fost admise. 

Problema care a generat practica neunitară a fost dezbătută în şedinţa din data de 

05.10.2015 , iar practica a devenit unitară , în sensul că  verificările instanţei se referă 

doar la titlu, respectiv se verifică îndeplinirea condiţiilor de formă cerute de lege pentru 

a fi titlu executoriu, precum şi alte cerinţe prevăzute anume de lege. În categoria altor 

cerinţe prevăzute de lege nu se poate susţine că se fac verificări legate de calitatea 

persoanei care solicită învestirea titlului, după cum nu se fac verificări nici cu privire la 

creanţa din titlu sau cu privire la valabilitatea  titlului, acestea fiind aspecte care ţin de 

executarea silită şi valorificate  după începerea executării silite. Partea care  cere 

învestirea poate să nici nu declanşeze procedura de executare silită, iar aceasta nu 

înlătură aptitudinea înscrisului de a fi învestit cu formulă executorie. Judecătorul face o 

verificare  a regularităţii exterioare a actului supus învestirii, prezumându-se astfel că 

regularitatea exterioară vizibilă creează o prezumţie de regularitate internă. 

La nivelul acestei instanţe  s-au implementat prevederile secţiunii a IV-a intitulată 

„Măsuri privind unificarea practicii judiciare” cuprinsă în Regulamentul de ordine 

interioară a instanţelor judecătoreşti. 

 Pe de altă parte, potrivit art. 28 din ROI, doamna judecător Molnar Claudia a fost 

delegată cu măsurile privind unificarea practicii, aceasta  monitorizând soluţiile 

pronunţate, atât de Judecătoria Deta, cât şi de instanţele de control, întocmind referate 

lunare în acest sens. 

 De asemenea, judecătorii acestei instanţe au participat la toate întâlnirile 

organizate de Tribunalul Timiş şi Curtea de Apel Timişoara în care s-au discutat 

probleme de practică neunitară şi au participat, pe de altă parte, la seminarii organizate 

de INM în acest sens. 

 Fiecare judecător a manifestat o preocupare pentru studiul individual al practicii 

instanţelor de control,  a ÎCCJ şi a Curţii Constituţionale. 

 În fine, deciziile pronunţate în RIL şi HP au fost comunicate fiecărui judecător şi 

au fost dezbătute în şedinţele de învăţământ profesional, fiind puse de îndată în aplicare. 

 

I.3.4. Soluţiile pronunţate în anul 2015 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, motivele care au determinat adoptarea 

acestora şi impactul acestora asupra sistemului judiciar 

 Cu ocazia şedinţelor de învăţământ profesional au fost analizate hotărârile 

pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Curtea de Justiţie a Uniunii 

Europene, atât din perspectiva motivelor şi argumentelor celor două instanţe, cât şi din 

perspectiva impactului pe care astfel de soluţii îl au asupra sistemului judiciar român, 

plecând şi de la principiul supremaţiei dreptului european care, în concepţia Curţii 

Europene, presupune neaplicarea de drept a normei naţionale incompatibile cu norma 

europeană. 

 Analizând obiectul dosarelor soluţionate de Judecătoria Deta pe parcursul anului 

2015, am constatat că, în hotărârile pronunţate de instanţă nu s-a făcut referire la 

deciziile pronunţate de Curţile Europene în anul 2015. Aceasta s-a datorat, pe de o 
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parte, faptului că justiţiabilii nu au invocat în cursul procesului deciziile europene 

pronunţate în 2015, iar, pe de altă parte, materiile în care instanţele europene în care s-

au pronunţat nu au avut aplicare în cauzele deduse judecăţii pe parcursul anului 2015 la 

Judecătoria Deta. 

 

I.3.5. Pregătirea profesională a judecătorilor şi a personalului auxiliar. 

Magistraţii şi personalul auxiliar care au activat la această instanţă în anul 2015 

au manifestat interes pentru formarea profesională, atât la nivelul instanţei, cât şi 

centralizat, participând la numeroase seminarii organizate de INM, Curtea de Apel 

Timişoara şi Tribunalul Timiş. 

 Formare profesională a judecătorilor la nivelul instanţei. 

 Activitatea de formare profesională la nivelul instanţei în ceea ce priveşte 

magistraţii a fost coordonată de  doamna judecător Molnar Claudia care la începutul 

anului a stabilit şedinţele de învăţământ profesional ce s-au desfăşurat trimestrial. 

  În cadrul acestor şedinţe au fost prezentate de către judecători teme de interes 

legate de probleme cu care s-au confruntat în activitatea de judecată, dar si pentru  

cunoaşterea si aplicarea cât mai aprofundată a dispoziţiilor internaţionale. 

Astfel: 

 1. la data de 30 martie 2015, d-na judecător  Lavinia Chiriac Ienuş  a susţinut 

lucrarea cu tematica: Aplicarea principiului non bis in idem în jurisprudenţa europeană 

şi naţională 

 2. la data de   25 iunie  2015, d-na judecător Claudia Molnar a susţinut lucrarea  

cu următoarea tematică Legea aplicabilă divorţului în dreptul internaţional privat român. 

Analiza Regulamentului nr. 1259/2010 al Consiliului de punere în aplicare a unei forme 

de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorţului şi separării de corp 

 3. la data de  25 septembrie 2015, d-na judecător Alina Paraschiva Moisa a 

susţinut lucrarea cu următoarea tematică: Somaţia europeană de plată. Analiza unor 

probleme practice prin prisma dispoziţiilor Noului Cod de Procedură Civilă 

 4. la data de 18 decembrie 2015, dl. judecător Daniel Ioan Herman  a susţinut 

lucrarea cu tematica Relaţiile dintre avocaţi şi magistraţi, prin prisma proiectului  

Protocolului de colaborare între barouri şi instanţe 

  Pe lângă aceste teme, în cadrul şedinţelor de învăţământ profesional s-au discutat 

materialele transmise de Ministerul Justiţiei, de Curtea de Apel Timişoara şi de 

Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi rapoartele întocmite de Inspecţia 

Judiciară, fiind organizate chiar şi şedinţe speciale în acest sens, în special pentru 

diseminarea soluţiile dispuse de către Curtea de la Strassbourg  în cauze în care a fost 

implicat Statul Român . 

 În fine, lunar, magistraţii s-au întâlnit în şedinţe oficiale în care s-au discutat 

probleme de unificare a practicii judiciare pe teme pregătite de d-na judecător Molnar 

Claudia   care a avut atribuţii delegate în acest sens. 



 15 

 În schimb, săptămânal, toţi magistraţii s-au întâlnit în şedinţe neformale, ocazie 

cu care au discutat practica instanţelor de control judiciar pentru a stabili dacă se 

impune modificarea practicii acestei instanţe. 

 

Formare profesională a personalului auxiliar de specialitate la nivelul instanţei. 

 Pregătirea profesională a personalului auxiliar de specialitate a fost coordonată în 

anul 2015 de către doamna judecător Moisa Alina-Paraschiva. 

 Doamna judecător împreună cu personalul auxiliar au stabilit întâlniri periodice, 

fiind organizate 8 întâlniri pe tot parcursul anului, în cadrul cărora s-au prezentat teme 

de interes de către grefieri, discutându-se totodată şi problemele intervenite în 

activitatea acestora pe parcursul anului. 

 La fiecare întâlnire un grefier a prezentat câte o temă impusă de coordonatorul de 

învăţământ profesional, respectiv de doamna judecător Moisa Alina-Paraschiva. 

  

 

 

CAPITOLUL II 

PRINCIPALELE MODIFICĂRI LEGISLATIVE CU IMPACT 

ASUPRA ACTIVITĂŢII SISTEMULUI JUDICIAR ÎN ANUL 2015 
 

În cursul anului 2015 nu au fost modificări legislative semnificative cu impact 

deosebit asupra activităţii instanţei. Cu toate acestea, remarcăm Decizia Curţii 

Constituţionale din data de 17.12.2015 cu privire la neconstituţionalitatea dispoziţiilor 

art. 666 din Codul de procedură civilă cu privire la încuviinţarea executării silite de 

către executorul judecătoresc, Curtea reţinând că acestea contravin prevederilor 

constituţionale ale art. 1 alin. (4), în condiţiile în care executorii judecătoreşti au 

exercitat activităţi specifice instanţelor de judecată, dar şi ale art. 21 alin. (3) şi art. 124 

din Constituţie, reţinându-se că declanşarea procedurii executării silite este sustrasă 

controlului judecătoresc.  

Mai avem în vedere şi Decizia nr. 19/2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie într-un recurs în interesul legii prin care se statuează în mod obligatoriu că 

procedura aplicabilă în cazul cererilor având ca obiect constatarea dreptului de 

proprietate pe calea uzucapiunii este cea prevăzută de legea în vigoare la momentul 

începerii posesiei. La nivelul instanţei această decizie a avut un impact modificator 

întrucât, după intrarea în vigoare a NCPC, s-a considerat că procedura aplicabilă este 

cea prevăzută de art. 1050 – 1053 Cod procedură civilă. În urma deciziei pronunţate de 

ÎCCJ în materie de uzucapiuni, instanţa va avea în vedere, aşadar, legea aplicabilă la 

data începerii posesiei, în majoritatea cazurilor aceasta fiind Decretul-Lege nr. 

115/1938, în vigoare din 1947. 

Pe de altă parte, deşi Noul cod penal şi Noul cod de procedură penală au intrat în 

vigoare în anul 2014, impactul acestora asupra activităţii instanţei s-a regăsit cu 

precădere în cursul anului 2015. Introducerea procedurii de cameră preliminară a 

condus la prelungirea duratei procesului şi mărirea volumul de activitate al 

judecătorului în opinia noastră. Astfel, încheierea dată la finalizarea procedurii de 

cameră preliminară în temeiul art. 346 Cod de procedură penală este o veritabilă 
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hotărâre care însă nu are număr şi nu se contabilizează în volumul de activitate al 

judecătorului sau al instanţei. Mai mult, Deciziile CCR 599/28.10.2014 şi 

641/11.11.2014 au prelungit durata procesului prin instituirea obligaţiei de a cita părţile 

în cameră de consiliu pentru soluţionarea plângerilor împotriva soluţiilor procurorului 

sau finalizarea procedurii în camera preliminară. Pe de altă parte, aceste decizii au creat 

perturbări în activitatea instanţei, câtă vreme Codul de procedură penală nu a fost încă 

modificat în sensul acestora şi fiecare judecător a fost nevoit să adapteze procedura 

funcţie de cele două hotărâri obligatorii. Este posibil să se genereze practică procedurală 

neunitară în contextul în care se va prelungi durata până la care se modifică codul.  

Aceste aspecte legate de camera preliminară şi necorelarea Codului de procedură penală 

şi Deciziile CCR sunt influenţe negative asupra activităţii instanţei.  

La influenţele pozitive menţionăm şi scurtarea procedurilor prin introducerea 

instituţiei noi a acordului de recunoaştere a vinovăţiei reglementată de art. 468-488 Cod 

de procedură penală. Astfel de acorduri au fost înregistrate într-un număr destul de mare 

la Judecătoria Deta. 

 

CAPITOLUL III 

INDEPENDENŢA ŞI RĂSPUNDEREA JUDECĂTORILOR 
 

III.1. Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi a personalului auxiliar 

În anul 2015 niciun judecător şi niciun grefier din cadrul instanţei nu au fost 

cercetaţi sau sancţionaţi  disciplinar.  

 

III.2. Răspunderea penală a judecătorilor şi a personalului auxiliar 

În anul 2015 niciun judecător şi niciun grefier din cadrul instanţei nu au fost 

cercetaţi  penal, trimişi în judecată sau condamnaţi. 

 

 

CAPITOLUL IV 

ROLUL INSTANŢEI ÎN DEZVOLTAREA SPAŢIULUI EUROPEAN 

ŞI COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ 
 

 Libertatea, securitatea şi justiţia sunt valori cheie care constituie componente 

majore ale modelului societăţii europene. Ele se numără printre pietrele de temelie ale 

modelului de integrare europeană. Uniunea Europeană a instituit deja pentru cetăţenii 

săi o piaţă unică, o uniune economică şi monetară şi capacitatea de a face faţă 

provocărilor politice şi economice globale. Ea a realizat, de asemenea, progrese 

importante în stabilirea unui spaţiu al libertăţii, al securităţii şi al justiţiei, iar prioritatea 

momentului este de a plasa cetăţeanul în centrul acestui proiect. 

 Judecătoria Deta s-a preocupat să implementeze aceste deziderate în activitate, şi-

a însuşit practica judiciară a Uniunii Europene pe care a aplicat-o în mod direct în mai 

multe hotărâri pronunţate şi a dezvoltat cooperarea judiciară internaţională, atât în 

materie civilă, cât şi în materie penală.  

 Astfel, în cauzele penale având ca obiect infracţiunea de „Contrabandă”, 

magistraţii acestei instanţe au aplicat în soluţionarea laturii civile dispoziţiile 
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Regulamentului Consiliului Comunităţii Europene Nr. 2913/1992 de instituirea Codului 

Vamal Comunitar, precum şi  mai multe decizii din practica legată în această materie a 

Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene şi anume  hotărârile pronunţate în cauza  C-

459/07 Veli Elshani c/ Hauptzollamt Linz, cauza nr. C-230/08 Dansk Transpsort og 

Logistik c/Skatteministeriet. 

 De asemenea în aplicarea măsurilor preventive s-au făcut referiri la hotărârile 

CEDO şi anume cauza Brogan ş.a. împotriva Marii Britanii. 

Pe de altă parte, în materie comercială s-au aplicat prevederile Regulamentului 

(CE) nr. 1896/2006, iar în materia dreptului familiei s-au aplicat Regulamentul (CE) nr. 

2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în 

materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti de aprobarea Regulamentului 

(CE) nr. 1347/2000. De asemenea a fost invocată practica CJUE în materie şi anume 

hotărârea pronunţată în cauza C-211/10 PPU. 

În materie contravenţională s-a făcut aplicarea art. 6 din Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului, convenţia de nevinovăţie menţionate în cauzele Bozoni împotriva 

Franţei, Ferrantelli şi Santangelo împotriva Italiei, Saidi împotriva Franţei şi Salabiaku 

împotriva Franţei. 

Cât priveşte cooperarea judiciară internaţională menţionăm că această instanţa în 

anul 2015 a fost sesizată cu  4 cereri de asistenţă judiciară în materie civilă şi 

comercială, formulată de către autorităţile judiciare din Austria, Franţa, Germania şi 

Italia , din care 3 au fost soluţionate favorabil şi o cerere fiind respinsă. 

 În materie penală, instanţa a fost sesizată cu 4 cereri de asistenţă judiciară 

internaţională de către autorităţile judiciare din Germania, Olanda, Slovenia, toate fiind 

soluţionate favorabil. 

La rândul nostru am formulat 10 cereri de asistenţă judiciară în materie civilă şi 

comercială către autorităţile judiciare din Spania, Franţa, Italia, Germania şi Austria 

dintre care 2 cereri obţinere de probe şi 8 notificări acte.  

Din cele 10 cereri, au fost îndeplinite un număr de 7 cereri,  un număr de 2 cereri 

nu au putut fi îndeplinite, iar într-o cerere nu s-a primit răspuns. 

 În domeniul penal apreciem că s-au îmbunătăţit schimburile de informaţii dat 

fiind că toate datele care le-am solicitat prin intermediul Interpolului ne-au fost furnizate 

cu promptitudine. 

 În fine, Mandatul European de arestare apreciem că a redus semnificativ efortul 

necesar pentru extrădarea infractorilor, precum şi durata procedurii. 

 Precizăm că în anul 2015 Judecătoria Deta a emis un mandat european de arestare 

şi  un mandat de urmărire internaţională care, însă până în prezent nu au fost executate. 

 

CAPITOLUL V 

RAPORTURILE INSTANŢEI CU CELELALTE INSTITUŢII ŞI 

ORGANISME, PRECUM ŞI  CU SOCIETATEA CIVILĂ 
 
 Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii 

Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii au fost bune, iar colaborarea s-a 

realizat în exclusivitate prin intermediul  Curţii de Apel Timişoara şi Tribunalului 

Timiş. 
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Raporturile cu Ministerul Justiţiei 

Judecătoria Deta nu a avut raporturi directe cu Ministerul Justiţiei dar activitatea 

acestuia s-a repercutat asupra activităţii instanţei, prin nealocarea fondurilor băneşti 

necesare investiţiilor în dotarea materială a sediului instanţei şi reamenajării unor spaţii. 

 

 Raporturile dintre instanţă şi  parchetul corespunzător în grad 

Relaţia instituţională dintre instanţă şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta a 

fost foarte bună, bazată pe profesionalism, pe respectarea legilor şi a regulamentelor.  

 

Raporturile cu mass-media 

Judecătoria Deta pe parcursul anului 2015  nu a interferat cu mass-media, nici un 

dosar aflat pe rolul instanţei nu a fost monitorizat de către presă. De asemenea, nici un 

angajat al instanţei nu a apărut în presă cu articole legate de activitatea desfăşurată ori 

de viaţa personală. 

 

Raporturile cu justiţiabilii 

 Raporturile Judecătoriei Deta cu justiţiabilii considerăm că au fost foarte bune.  

În susţinerea acestui punct de vedere arătăm că până în prezent nu s-a înregistrat 

nici un caz de încălcare a drepturilor justiţiabililor, fiind respectate normele legale şi  

regulamentare. 

Menţionăm că în anul 2015 nu s-a înregistrat vreo petiţie din partea vreun 

justiţiabil. 

 

Raporturile cu  societatea civilă 

 Pe parcursul anului 2015 Judecătoria Deta nu a interferat cu societatea civilă. 

 

 

 

CAPITOLUL VI 

CONCLUZII  

 
 

 Analizând succint activitatea Judecătoriei Deta pe anul 2015, sub aspect 

cantitativ, calitativ, material şi din punctul de vedere al raporturilor cu alte instituţii şi 

organisme, constatăm că a fost foarte bună. 

Datorită bunei pregătiri a judecătorilor şi a personalului auxiliar, a experienţei 

acestora, a maturizării lor, s-au obţinut rezultate foarte bune în cursul anului 2015, 

aspect care se regăseşte în valoarea indicatorilor de eficienţă a instanţei, astfel cum au 

fost aprobaţi prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Consiliului Superior al Magistraturii, 

modificată prin Hotărârea nr. 149/19.03.2015. 

În acest sens este de menţionat că, potrivit analizei centralizate a activităţii 

instanţei pe întreaga perioadă a anului 2015, indicatorul de eficienţă a fost de „foarte 

eficient”. 
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Calitatea actului de justiţie în cursul anului 2015 este asemănătoare cu cea 

înregistrată în anul precedent, având în vedere că numărul dosarelor înregistrate şi/sau 

soluţionate în cursul anului 2015 a fost cu 8 % mai mare decât numărul acestora din 

anul 2014. 

Vulnerabilităţile cu care ne-am confruntat au constat în lipsa un unui post de 

grefier-arhivar, subfinanţarea instanţei cu fondurile necesare investiţiilor în sediu, 

precum şi legislaţia stufoasă şi necorelată. 

 

 

 

 

 
PREŞEDINTE 

Judecător DANIEL-IOAN HERMAN 
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