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CAPITOLUL I 

 

STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2014 

 

 

 În anul 2014 Judecătoria Hunedoara alături de Judecătoria Petroşani, Haţeg, 

Deva, Orăştie şi Brad şi-a desfăşurat activitatea în circumscripţia teritorială a 

Tribunalului Hunedoara care alături de Tribunalul Sibiu şi Tribunalul Alba se află în 

circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia. 

  Aria de competenţă teritorială a Judecătoriei Hunedoara stabilită prin lege 

cuprinde municipiul Hunedoara, oraşul Călan şi opt comune (Bunila, Cerbăl, Ghelari, 

Lelese, Lunca Cernii de Jos, Peştişu Mic, Teliucu Inferior şi Topliţa) deservind o 

populaţie de circa 100.000 de locuitori. 

 Judecătoria Hunedoara este instanţă de fond cu plenitudine de competenţă în 

materie civilă (cu subdomeniile civil, fond funciar, minori şi familie şi contravenţional) 

precum şi în materie penală.  

 Având în vedere volumul mediu de activitate al Judecătoriei Hunedoara instanţa 

nu este organizată pe secţii ci, pe complete specializate pe materii în civil şi penal, 

menţinându-se complete stabile judecător-grefier. 

În cele ce urmează vom prezenta rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată în 

cadrul Judecătoriei Hunedoara în cursul anului 2014. 

 

 

  

SECŢIUNEA I. Activitatea instanţei în anul 2014. 

 

În această secţiune urmează a fi analizate volumul de activitate al Judecătoriei 

Hunedoara pe anul 2014 pe complete specializate şi pe materii, indicele de operativitate 

al instanţei defalcat pe complete specializate, pe materii şi pe judecător, încărcătura pe 

judecător, managementul resurselor umane şi probleme de management. 

 

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

materii. 

 

 Volumul de activitate a unei instanţe, cuprinzând toţi indicatorii relevanţi, 

reprezintă un reper important în privinţa activităţii cantitative şi calitative a instanţei, cu 

posibilitatea de a trage concluzii şi asupra îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de 

către persoanele învestite în funcţii de conducere. 

 Evidenţierea unei imagini de ansamblu a volumului de activitate a instanţei 

poate fi realizată prin trecerea în revistă a datelor statistice legate de activitatea acestora 

în anul 2014. Volumul de activitate arată, sintetic, dimensiunea activităţii de judecată 

care se desfăşoară într-o anumită perioadă în cadrul unei instanţe. 

 Acest indicator însumează numărul de dosare rămase nesoluţionate din perioada 

anterioară (stocul) şi numărul dosarelor înregistrate  în perioada de raportare, respectiv 

anul 2014. 
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1.1.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei. 

 

La Judecătoria Hunedoara activitatea de judecată nu este organizată pe secţii 

specializate, astfel că se va prezenta situaţia volumului de activitate doar pe materii, în 

cadrul secţiei generale. 

Pentru a avea o imagine de ansamblu a activităţii Judecătoriei Hunedoara vom 

prezenta în continuare următoarele date statistice: 

 În anul 2014 pe rolul Judecătoriei Hunedoara au fost înregistrate un număr de 

6507 dosare nou intrate din care: în materie penală – 380 dosare; în materie civilă – 

2713 dosare; în materie contencios administrativ şi fiscal – 411 dosare; în materie litigii 

cu profesioniştii -  2423 dosare; în materie minori şi familie – 580 dosare; litigii de 

muncă – 1 dosar. 

La acest număr de dosare s-a adăugat un stoc de 2412 dosare rămase nesoluţionate din 

anul 2013, rezultând un volum de activitate de 8919 dosare din care: în materie penală 

– 540 dosare; în materie civilă – 3968 dosare; în materie contencios administrativ şi 

fiscal – 642 dosare; în materie litigii cu profesioniştii -  2711 dosare; în materie minori 

şi familie – 1057 dosare; litigii de muncă – 1 dosar. 

 Comparativ cu anul 2013 se poate concluziona că volumul de activitate în anul 

2014 a crescut cu 2219 dosare. 

 Evoluţia volumului de activitate din anul 2014 este pusă în evidenţă în tabelul de 

mai jos. 

 

Materia Stoc initial intrari Total  Total stoc 

iniţial 

Total 

intrări 

Total 

volum 

penal 160 380 540 160 380 540 

civil 1255 2713 3968 1255 2713 3968 

Contencios 

administrativ şi fiscal 

231 411 642 231 411 642 

Litigii cu profesioniştii 288 24323 2711 288 24323 2711 

Minori şi familie 477 580 1057 477 580 1057 

Litigii de muncă 1 0 1 1 0 1 

TOTAL 2412 6507 8919 2412 6507 8919 

 

La finele anului 2014 stocul de dosare nesoluţionate este de 1167 dosare astfel 

cum este redat în tabelul de mai jos: 

 

 penal civil Contencios 

administrativ 

şi fiscal 

Litigii cu 

profesionişti 

Minori şi 

familie 

total 

Judecătorie 

fond 

53 524 223 141 226 1167 

TOTAL 53 524 223 141 226 1167 

 

 

1.1.2. Încărcătura pe judecător. 

 

În perioada de referinţă 01.01.2014 – 31.12.2014 încărcătura pe magistrat se 

prezintă astfel cum este redată în tabelul de mai jos: 
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magistrat Număr de dosare distincte la care a 

participat 

Herciu Cristina-Daniela 1546 

Corduneanu Niculina 1424 

Florincaş Gheorghiţa 1383 

Costantea Raveca Loredana 1353 

Cozi Adina 584 

Ordog Erika 544 

Nemeş Ioan 248 

Trandafir Gabriela 181 

 

 

1.1.3. Operativitatea pe instanţă/complete specializate, în diferitele materii şi pe 

judecător. 

 

La nivelul anului 2014 au existat un număr de 8919 dosare de soluţionat, din 

care au fost soluţionate 7753 dosare, rămânând restante 1167 dosare, înregistrându-se 

o operativitate de 88%. 

 Menţionăm că metoda de calcul a operativităţii este cea utilizată de către 

Consiliul superior al Magistraturii, aceasta constând în raportarea numărului cauzelor 

soluţionate la volumul de activitate, după ce în prealabil s-a dedus din acesta numărul 

cauzelor suspendate. 

 Soluţia se fundamentează pe faptul că suspendarea are la bază fie conduita 

culpabilă a părţilor, fie incidenţa unor factori obiectivi, externi activităţii instanţei, fiind 

astfel normal ca aceste cauze să nu afecteze indicatorul de operativitate. 

 Soluţionarea fiecărui dosar într-un termen adecvat reprezintă un obiectiv al 

fiecărei instanţe, dar nu un scop în sine, având în vedere că scopul primordial rămâne 

supremaţia legii. 

 Reforma judiciară este doar mijlocul prin care trebuie promovată supremaţia 

legii, iar aceasta există când fiecare persoană din societatea este egală în faţa legii, când 

demnitatea umană a fiecărui individ este recunoscută şi protejată de lege, când justiţia 

este accesibilă tuturor.  

 

 

În perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 operativitatea pe instanţă este de 88% astfel cum 

rezultă din tabelul de mai jos: 

 

 

Dosare 

finalizate  

Stoc iniţial Dosare intrate Dosare 

suspendate 

Operativitate 

instanţă 

7753 2412 6507 128 88% 

 

 

Pe materii, operativitatea în perioada de referinţă este de 90% în penal; 88% în civil; 

93% în litigii cu profesioniştii; 78% în contencios administrativ şi fiscal; 80% în minori 

şi familie şi 100% în litigii de muncă, fiind redată în tabelul de mai jos: 
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materia Dosare 

finalizate 

Stoc 

iniţial 

Dosare 

intrate 

Dosare 

suspendate 

Operativitate 

instanţă 

penal 487 160 380 1 90% 

civil 3444 1255 2713 66 88% 

Litigii cu profesioniştii 2489 288 2423 36 93% 

Contencios administrativ şi fiscal  501 231 411 3 78% 

Minori şi familie 831 477 580 23 80% 

Litigii de muncă 1 1 0 0 100% 

 

 

Pe judecător operativitatea în cursul anului 2014 se prezintă astfel: 

 

judecător Dosare 

finalizate 

Dosare la care a 

participat 

operativitate 

Corduneanu Niculina 1512 1424 106% 

Trandafir Gabriela 242 181 134% 

Florincaş Gheorghiţa 1546 1383 112% 

Herciu Cristina-Daniela 1601 1546 104% 

Ordog Erika 544 544 100% 

Cozi Adina 597 584 102% 

Nemeş Ioan 202 248 81% 

Costantea Raveca Loredana 1147 1353 85% 

 

 

1.1.4. Managementul resurselor umane. 

 

În cursul anului 2014 Judecătoria Hunedoara a avut o schemă de personal cu 9 

magistraţi. 

În tot cursul anului în cadrul instanţei şi-au desfăşurat activitatea 6 judecători 

definitivi şi 2 judecători stagiari, fiind vacant postul de vicepreşedinte, post ce a fost 

ocupat cu delegare din luna aprilie de d-na judecător Corduneanu Niculina. 

Cum la Judecătoria Hunedoara activitatea instanţei s-a desfăşurat pe complete 

specializate, au fost repartizaţi 6 judecători pe complete specializate în materiile: civil, 

litigii cu profesioniştii, contencios administrativ şi fiscal, minori şi familie şi 2 

judecători pe complete specializate în materie penală.  

Începând cu data de 01.02.2014, o dată cu intrarea în vigoare a noilor coduri 

penal şi de procedură penală, toţi cei 6 judecători definitivi au fost repartizaţi şi în 

complete specializate să soluţioneze cauze penale de competenţa judecătorului de 

drepturi şi libertăţi. 

Începând cu data de 15.09.2014 cei 2 judecători care au soluţionat cauze în 

materie penală au primit spre soluţionare şi cauze în materia contenciosului 

administrativ şi fiscal având ca obiect „anulare proces verbal de contravenţie”. 

Repartizarea judecătorilor pe complete de judecată s-a realizat în funcţie de 

vechimea în muncă, gradul de specializare, participări la seminarii, preocupări ale 

magistratului în domeniul respectiv, raportat la nevoile instanţei conform hotărârilor 

colegiului de conducere şi cu respectarea dispoziţiilor din Hotărârea nr.387/2005 a 

Plenului CSM cu modificările aferente. 
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În controlul administrativ al instanţei un rol important l-au avut judecătorii 

delegaţi cu atribuţii în verificarea şi supravegherea activităţii diverselor compartimente 

auxiliare din cadrul instanţei (grefă, arhivă-registratură, biroul de informaţii şi relaţii cu 

publicul, biroul de executări penale, biroul de executări silite civile şi contravenţionale, 

biroul persoanelor juridice cu scop nepatrimonial). 

Magistraţilor le-au fost încredinţate totodată şi atribuţii ce vizează organizarea 

studiului profesional al judecătorilor şi al personalului auxiliar de specialitate, atribuţii 

privind analiza practicii instanţelor de control judiciar şi pentru măsuri privind 

unificarea practicii. 

În delegarea judecătorilor care să îndeplinească şi alte atribuţii decât activitatea 

de judecată, s-a urmărit ca fiecare compartiment relevant din instanţă să fie coordonat 

de câte un judecător desemnat în acest scop, care să verifice şi să îndrume activitatea 

specifică. Rezultatele activităţilor desfăşurate de aceştia s-a reflectat în verificările 

consemnate lunar în registrul de control al instanţei precum şi în măsurile luate ce au 

avut ca scop eficientizarea activităţilor specializate. 

 

Schema organizatorică a personalului auxiliar de specialitate şi conex, în anul 

2014, a fost ocupată complet. 

În acest sens menţionăm că grefa este formată din grefierul şef şi 17 grefieri de 

şedinţă (dintre care 13 sunt grefieri cu studii superioare juridice), arhiva-registratura este 

deservită de 3 grefieri arhivari şi 2 aprozi. 

Personalul bugetar contractual este format din 2 muncitori şi 1 îngrijitor ce 

desfăşoară în cadrul instanţei activităţi administrative şi gospodăreşti. 

Şi personalul auxiliar de specialitate a fost desemnat să îndeplinească atribuţii în 

cadrul compartimentelor auxiliare ce funcţionează în cadrul instanţei sub coordonarea 

judecătorilor delegaţi. Lucrările acestora au fost întocmite sub îndrumarea şi 

supravegherea judecătorilor delegaţi fiind efectuate în general cu respectarea termenelor 

şi în mod corespunzător. 

Şi în cursul anului 2014 s-a adoptat un stil flexibil al managementului resurselor 

umane, apt să sesizeze necesitatea şi conţinutul modificărilor, astfel încât obiectivele 

instanţei să fie realizate. 

Managementul resurselor umane reprezintă abilitatea conducerii de a realiza 

competenţele instanţei folosind eforturile judecătorilor şi personalului auxiliar de 

specialitate, context în care s-a urmărit asigurarea tuturor posturilor din structura 

judecătoriei cu oameni potriviţi, competenţi. 

În acelaşi timp, managementul resurselor umane presupune îmbunătăţirea 

continuă a activităţii tuturor grefierilor în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce le revin, 

activitatea acestei categorii de personal constituind o componentă care îndeplineşte un 

rol important în buna desfăşurare a întregii activităţi a instanţei. 

Raportând numărul grefierilor de şedinţă la numărul judecătorilor, rezultă că 

fiecare judecător a participat la şedinţe de judecată, de regulă cu aceeaşi 2 grefieri. 

 

Succesul activităţii judecătorilor depinde în bună măsură de numărul şi calitatea 

pregătirii grefierilor, astfel încât importanţa muncii grefierului este dată de faptul că 

acesta, prin semnătura sa, conferă valoare autentică actelor procesuale şi procedurale şi 

are rolul de a fi martor la constatarea şi relatarea cea mai fidelă a faptelor, o garanţie 

importantă împotriva arbitrarului şi o siguranţă în plus pentru judecător. 
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1.1.5. Probleme de management al instanţei. 

 

În cursul anului 2014 conducerea administrativ – judiciară a activităţii curente a 

Judecătoriei Hunedoara a fost asigurată de către preşedinte, de colegiul de conducere şi 

din luna aprilie şi de un vicepreşedinte cu delegare. 

Echipa managerială a promovat pe parcursul anului 2014 un management 

participativ în organizarea activităţii instanţei urmărindu-se insuflarea şi consolidarea 

spiritului de echipă şi asumarea responsabilităţii în organizarea eficientă a activităţii. 

Din perspectiva managementului resurselor materiale, la nivelul Judecătoriei 

Hunedoara în anul 2014, nu s-au înregistrat nici un fel de neajunsuri. 

Astfel, printr-o bună colaborare cu conducerea Tribunalului Hunedoara – 

ordonator terţiar de credite -, s-au asigurat în permanenţă materialele solicitate pentru 

desfăşurarea activităţii curente, s-a realizat dotarea cu echipament informatic nou şi 

repararea celui existent. 

Urmare a finalizării lucrărilor de extindere şi modernizare a sediului Judecătoriei 

Hunedoara, la finele anului 2014, instanţa noastră a beneficiat de dotare cu mobilier nou 

pentru birourile judecătorilor, pentru spaţiul destinat biroului de registratură, pentru cele 

două camere de consiliu şi pentru un birou nou de grefieri. Totodată pentru încăperile în 

care funcţionează birourile judecătorilor s-au achiziţionat covoare noi. Tot la acest 

capitol este de menţionat şi achiziţionarea unui număr de 6 imprimanta 

multifuncţionale, a unui aspirator performant şi a unei maşini pentru întreţinerea 

gazonului din incinta clădirii. 

 Nici sub aspectul managementului resurselor umane la nivelul instanţei noastre 

nu s-au înregistrat dificultăţi în anul 2014 fiind ocupate 8 posturi de judecători din 

totalul de 9 posturi existente în organigrama de personal, vacant fiind postul de 

vicepreşedinte. 

 Schema personalului auxiliar de specialitate a fost ocupată în întregime, nu au 

existat deficienţe în privinţa acestei categorii de personal însă, având în vedere că în 

această schemă nu sunt prevăzute posturi de agent procedural credem că raportat la 

nevoile instanţei în privinţa comunicării citaţiilor şi a actelor de procedură s-ar impune 

transformarea celor două posturi de aprozi în posturi de agenţi procedurali. 

  

SECŢIUNEA II. Infrastructura şi capacitatea instituţională a instanţei. 

 

Judecătoria Hunedoara îşi desfăşoară activitatea într-un imobil la care s-au 

realizat ample lucrări de intervenţii, extindere şi modernizare, ce s-au finalizat în cursul 

lunii octombrie 2014.  

 Astfel, în prezent sediul Judecătoriei Hunedoara dispune de un spaţiu generos 

pentru desfăşurarea activităţilor de judecată şi conexe precum şi pentru funcţionarea 

birourilor judecătorilor, grefierilor şi celorlalte compartimente din cadrul instanţei. 

În acest context menţionăm că Judecătoria Hunedoara, la parterul clădirii, dispune 

de 2 săli de şedinţă dotate cu instalaţii de sonorizare şi înregistrare funcţionale,  cu 

centrale de tratare a aerului cu recuperator de căldură. 

Cele 2 săli de şedinţă sunt prevăzute cu căi de acces separate pentru judecători şi 

pentru public. Una dintre sălile de şedinţă este destinată soluţionării cauzelor penale 

fiind prevăzută cu spaţii delimitate şi izolate precum şi cu cale de acces separată pentru 

persoanele private de libertate. 
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Tot la parterul clădirii există amenajate 2 camere de consiliu, destinate 

desfăşurării şedinţelor civile şi penale, o încăpere în care funcţionează un punct de lucru 

al Serviciului de probaţiune Hunedoara, un birou de grefieri, o încăpere pentru corpurile 

delicte, o cameră pentru deliberări şi trei grupuri sanitare moderne, unul fiind destinat 

publicului şi persoanelor cu dizabilităţi. 

Atât sălile de şedinţe cât şi camerele de consiliu sunt dotate cu calculator şi 

imprimantă folosite pentru tehnoredactarea lucrărilor în cursul şedinţelor de judecată. 

La subsolul imobilului funcţionează biroul registratură, arhiva curentă şi patru 

încăperi destinate conservării dosarelor. Toate spaţiile în care funcţionează registratura 

şi arhivele sunt prevăzute cu instalaţii moderne de stingere a incendiilor cu gaz inert, iar 

cele 4 încăperi în care sunt amenajate arhivele de conservare, sunt prevăzute cu uşi 

metalice anti incendiu.  

Atât arhiva curentă cât şi arhivele vechi au fost dotate cu rafturi metalice ce au 

permis o exploatare judicioasă a spaţiilor din încăperi. 

La subsolul clădirii mai sunt amenajate 2 birouri moderne destinate 

compartimentelor de executări penale şi civile şi o încăpere în care funcţionează biroul 

de relaţii şi informaţii publice. Tot aici, într-un corp nou al clădirii, sunt amenajate 4 

spaţii destinate persoanelor private de libertate (bărbaţi, femei, tineri şi tinere), fiecare 

dintre acestea având grup sanitar propriu. Pentru a asigura contactul dintre avocat şi 

persoana privată de libertate, separat există un birou amenajat în acest scop. Toate 

spaţiile amenajate pentru persoanele private de libertate sunt prevăzute cu ventilo 

convectoare. Accesul în aceste spaţii, din curtea imobilului, se face separat, existând 

cale de acces separată şi spre sala de şedinţă. 

La etajul clădirii, într-un corp nou al acesteia, există 5 birouri de judecători, 

biroul preşedintelui, vicepreşedintelui, secretariatul, o cameră de consiliu şi un grup 

sanitar. Într-o încăpere special amenajată, tot la acest nivel, sunt instalate server-ele 

sistemului informatic şi centrala telefonică.  

În aripa veche a imobilului, la etajul acestuia, funcţionează 5 birouri de grefieri 

fiind amenajat şi un grup sanitar pentru aceştia. 

Controlul accesului în sediul instanţei, asigurarea ordinii pe holurile acesteia şi 

în sălile de judecată, precum şi paza sediului în afara orelor de program se asigură de 

către efective de jandarmi ce funcţionează într-o încăpere amenajată la intrarea în 

clădire. 

Holurile clădirii, registratura şi incinta imobilului beneficiază de un sistem de 

supraveghere video. Întreaga clădire este prevăzută cu instalaţie de detectare a 

incendiilor. 

În anul 2014 toate birourile judecătorilor precum şi încăperea secretariatului au 

fost dotate cu mobilier nou, confortabil şi cu covoare noi. Mobilierul existent în 

birourile judecătorilor şi covoarele existente, aflate în bună stare, au fost redistribuite în 

birourile personalului auxiliar, ce erau dotate cu mobilier învechit, insuficient, ce cu 

greu a satisfăcut condiţiile de lucru. 

De mobilier nou, încăpător, a beneficiat şi registratura instanţei, acesta fiind unul 

dintre locurile ce deserveşte în mod curent publicul ce se adresează instanţei noastre. 

Toate încăperile în care funcţionează birourile judecătorilor şi grefierilor, 

precum şi camerele de consiliu, sunt prevăzute cu instalaţii de climatizare cu sporesc 

gradul de confort.  

Din punct de vedere al echipamentului informatic Judecătoria Hunedoara 

beneficiază de tehnică de calcul modernă. Începând cu data de 1 iulie 2006 fiind 
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implementat soft-ul de evidenţă informatizată ECRIS furnizat de SC Indaco Systems, 

fiind finalizată instalarea sistemului ECRIS 4, continuându-se activitatea de asimilare a 

programului, de identificare şi de înlăturare a disfuncţionalităţilor  şi necorelărilor 

acestuia. 

Sistemul ECRIS a introdus o serie de funcţionalităţi care asigură operarea în 

sistem informatizat a lucrărilor ce trebuie realizate de către grefierii de şedinţă şi de 

grefierii arhivari, precum gestionarea numerelor unice de dosare la nivel naţional, 

obiectele acestor dosare la nivel naţional, modul de operare la registratură 

(managementul lucrărilor şi a fluxurilor acestora, căutare lucrări în baza de date, 

relaţionarea lucrărilor cu dosarele şi preluarea automată în dosare a informaţiilor despre 

documentele din lucrări etc.), repartizarea aleatorie a dosarelor, generarea automată de 

registre în format electronic, gestionarea traseului dosarului între instanţele de judecată 

etc., care conduc la optimizarea activităţii tuturor utilizatorilor. 

Fiecare judecător beneficiază de un calculator cu acces la internet, în fiecare 

birou existând câte o imprimantă performantă.  

De asemenea fiecare grefier are un calculator, dar fără acces la internet, cu 

excepţia calculatorului grefierului şef, şi al calculatoarelor grefierilor delegaţi cu 

executările penale şi cu evidenţa persoanelor juridice. 

În cadrul fiecărui birou de grefieri, precum şi la registratura instanţei există câte 

o imprimantă.  

Tot aici menţionăm că, în cursul anului 2014, Judecătoria Hunedoara a fost 

dotată cu 6 imprimante multifuncţionale marca Lexmark. 

În holul central al clădirii este amplasat un info chioşc care permite justiţiabililor 

accesarea în sistem informatic a dosarelor înregistrate pe rolul Judecătoriei Hunedoara. 

Tot în acest context este de precizat că în cursul anului precedent a fost instalat 

un server nou ce deserveşte aplicaţia ECRIS. 

Din cursul anului 2007 Judecătoriei Hunedoara i-a fost repartizat un autoturism 

marca Dacia Solenza, ce asigură transportul agenţilor procedurali în cazuri urgente, 

ridicarea consumabilelor de la sediul Tribunalului Hunedoara şi deplasarea dosarelor la 

sediul altor instanţe. 

Tot în cadrul proiectului de extindere şi modernizare a sediului în care 

funcţionează instanţa, clădirea este în prezent dotată cu un lift, cu o platformă pentru 

persoanele cu dizabilităţi precum şi cu un generator electric. 

Evidenţiem tot la acest capitol că şi incinta sediului a fost amenajată cu spaţii 

generoase de parcare şi  cu căi separate de acces în clădire. 

 Întreaga clădire în care funcţionează instanţa este izolată termic şi este dotată cu 

centrală proprie pe gaz metan, sporindu-se astfel confortul termic. 

 Se poate spune că în prezent locaţia sediului Judecătoriei Hunedoara constituie 

un mediu optim de desfăşurare a activităţii specifice unei instanţe judecătoreşti. 

 Conducerea administrativă a instanţei a manifestat în timpul derulării lucrărilor 

de extindere şi modernizare a sediului, o permanentă preocupare pentru realizarea unor 

lucrări de calitate, pentru identificarea corectă a necesităţilor şi neajunsurilor materiale, 

urmărindu-se realizarea unei colaborări continue cu conducerea Tribunalului 

Hunedoara, care a dat dovadă de solicitudine în rezolvarea problemelor ridicate. 

 În acest sens menţionăm că în permanenţă s-au alocat consumabile suficiente, 

produse de igienă şi curăţenie. 
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 Se poate astfel concluziona că resursele materiale aflate la dispoziţia instanţei au 

fost corespunzătoare, fiind asigurate condiţii optime de spaţiu şi dotări pentru 

desfăşurarea activităţii întregului personal. 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA III. Calitatea actului de justiţie. 

 

3.1.1. Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate. Indicele de 

desfiinţare. 

 

 Finalitatea activităţii de judecată se materializează prin hotărârile judecătoreşti, 

acestea fiind proiecţia înfăptuirii actului de justiţie în cadrul puterii judecătoreşti.  

 În activitatea profesională a judecătorului este imperios ca magistraţii să fie 

conştienţi de consecinţele pe care hotărârile pronunţate le au asupra drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor. 

 Percepţia generală asupra justiţiei este influenţată de calitatea actului de justiţie 

prin care se reflectă calitatea funcţionării sistemului judiciar şi totodată se asigură 

prestigiul autorităţii judecătoreşti. 

 Pregătirea profesională a judecătorilor acestei instanţe, preocupările acestora 

pentru asimilarea şi aprofundarea noilor modificări legislative şi pentru cunoaşterea 

practicii judiciare,  s-au concretizat în muncă susţinută ce a avut drept consecinţă 

soluţionarea în mod corect şi cu celeritate a cauzelor. 

 Din totalul de 7752 hotărâri pronunţate de Judecătoria Hunedoara în anul 

2014 au fost atacate la instanţele de control judiciar un număr de 606 hotărâri, 

rezultând un procentaj de atacabilitate de 7,81 %. 

 

 Pe materii ponderea atacabilităţii hotărârilor se prezintă astfel: 

 

materie Nr.dosare 

soluţionate 

apel recurs atacabilitate 

civil 7265 385 138 7,19% 

penal 487 83 - 17,04% 

TOTAL 7752 468 138 7,81% 

 

 

 În materie civilă au fost soluţionate de instanţa de control judiciar – Tribunalul 

Hunedoara, un număr de 222 dosare, fiind desfiinţate/casate un număr de 67 hotărâri, 

indicele de desfiinţare în această materie fiind de 30,18%. 

 În materia contenciosului administrativ şi fiscal au fost soluţionate de 

Tribunalul Hunedoara un număr de 373 dosare, din care au fost desfiinţate/casate un 

număr de 127 hotărâri, rezultând un indice de desfiinţare/casare de 34,05%. 

 

 



 10 

 În materie penală au fost soluţionate de Tribunalul Hunedoara un număr de 6 

dosare, din care au fost desfiinţate/casate un număr de 2 hotărâri, rezultând un indice de 

desfiinţare/casare de 32,61%.  

Tot în materie penală au fost soluţionate de Curtea de Apel Alba Iulia un 

număr de 55 dosare, din care au fost desfiinţate/casate un număr de 34 hotărâri, 

rezultând un indice de desfiinţare/casare de 61,81%. 

 

 Principalele motive de desfiinţare/casare în materie civilă au fost: 

 

- instanţa a evaluat în mod eronat probele administrate reţinând în mod greşit 

situaţia de fapt; 

- instanţa nu a manifestat rol activ, sentinţa având o motivare insuficientă; 

- s-au interpretat şi aplicat greşit prevederi legale; 

- s-au soluţionat greşit excepţiile invocate în cursul procesului; 

- instanţa nu s-a pronunţat asupra a tot ce s-a cerut ori nu s-a pronunţat faţă de 

toate părţile. 

 

Principalele motive de desfiinţare/casare în materie penală au fost: 

 

- aplicarea greşită a art. 5 C.pen. privind legea penală mai favorabilă; 

- greşita individualizare a pedepselor; 

- greşita individualizare a modalităţilor de executare a pedepsei; 

- greşită apreciere a materialului probator. 

Hotărârile desfiinţate sau modificate au fost evidenţiate în referatele întocmite de 

judecătorul delegat cu analiza practicii instanţelor de control judiciar, şi selectarea 

hotărârilor fiecărui magistrat, motivele de nelegalitate şi netemeinicie ale hotărârilor 

fiind discutate în cadrul întâlnirilor de învăţământ profesional. 

Pentru punerea în concordanţă a practicii Judecătoriei Hunedoara cu cea a 

instanţelor de control judiciar, Secţia I Civilă, Secţia a II-a Civilă de Contencios 

administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Hunedoara şi Secţia Penală din cadrul 

Curţii de Apel Alba Iulia, au înaintat pe parcursul anului 2014, trimestrial, hotărârile 

pronunţate de aceste secţii prin care au fost desfiinţate/casate în căile de atac hotărârile 

Judecătoriei Hunedoara, hotărâri ce sunt aduse la cunoştinţa judecătorilor prin afişare pe 

intranetul instanţei. 

 

3.1.2. Durata de soluţionare a cauzelor (inclusiv pe materii). 

 

 Întrucât una dintre componentele utilizării eficiente a timpului în justiţie este 

soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, pornind şi de la imperativele pe care le 

impune o justiţie europeană, existenţa unei durate rezonabile de soluţionare a cauzelor 

trebuie să reprezinte o preocupare constantă în activitatea fiecărui judecător. 

  Convenţia Europeană a Drepturilor Omului consacră în art. 6 „dreptul pentru 

orice persoană la judecarea cauzei sale într-un termen rezonabil” drept care se regăseşte 

şi în disp. art. 21 alin. 3 din Constituţie. 

 Noţiunea de „termen rezonabil” este una dinamică, la aprecierea ei trebuind să se 

ţină cont atât de complexitatea concretă a cauzei cât şi de conduita părţilor şi a celorlalţi 

participanţi la proces.  Mai mult, dezideratul soluţionării cauzelor într-un termen 

rezonabil, presupune şi existenţa unei legislaţii care să permită desfăşurarea rapidă a 
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procedurilor judiciare şi care să descurajeze cererile şi comportamentele de tergiversare 

a soluţionării cauzelor. 

  S-ar impune de asemenea creşterea efortului pentru stabilirea la nivel naţional în 

mod unitar, a termenelor optime de soluţionare a diferitelor tipuri de cauze, ca un prim 

pas spre raţionalizarea şi normarea activităţii judecătorului.  

 Sistemul actual , după care se urmăreşte exclusiv vechimea cauzei în sistem, nu 

răspunde pe deplin diferitelor motive de tergiversare a soluţionării cauzelor şi nici nu 

reuşeşte să surprindă particularităţile fiecărei cauze şi dificultăţile soluţionării ei într-un 

interval rezonabil.  

 Un obiectiv explicit ar trebui să devină soluţionarea cauzei folosind un număr 

cât mai mic de termene de judecată. Avantajul unei asemenea metode de cuantificare a 

duratei rezonabile, în comparaţie cu cel al soluţionării cauzei într-un termen rezonabil 

de 1 an, aşa cum se urmăreşte acum, se referă la reperul pe care judecătorul îl ia în 

calcul.  

 În primul caz, el ar trebui să se raporteze la nevoia justiţiabilului de a petrece cât 

mai puţin timp în sala de judecată, iar pentru al doilea deziderat, judecătorul se 

raportează la limitele obiective (standardul de timp) pe care instanţa le stabileşte fără a 

indica un număr optim de termene de judecată necesar pentru soluţionarea unui anumit 

tip de cauză. Chiar dacă un asemenea standard este greu de obţinut, orientarea 

judecătorului pentru schimbarea reperului este absolut necesară.  

 Justiţia este un serviciu public care trebuie să accepte că în activitatea faţă de 

justiţiabil trebuie să se ţină cont de susceptibilităţile,  aşteptările şi percepţiile subiective 

ale acestuia cu privire la timpul de soluţionare a litigiului său. 

 În concluzie, judecătorul, având acest nou reper, al satisfacerii într-o măsură cât 

mai mare a interesului justiţiabililor, trebuie să se implice în mod activ în clarificarea 

litigiului, să depună diligenţe pentru a reduce pe cât posibil conflictul dintre părţi şi apoi 

să procedeze la administrarea probelor şi respectiv la judecarea cazului, folosind un 

număr cât mai mic de termene de judecată. 

  Cu excepţia unor reglementări speciale în materia ordonanţei preşedinţiale, a 

litigiilor de muncă, a litigiilor de fond funciar, a suspendării executării silite, a cauzelor 

de protecţia minorului, în care legiuitorul a prevăzut un termen de soluţionare a 

cauzelor, normele care guvernează procesul penal şi civil în dreptul românesc, nu 

stabilesc un  termen previzibil de soluţionare definitivă şi irevocabilă a cauzei. 

  Durata rezonabilă a procesului constituie una din garanţiile principale ale 

exerciţiului efectiv al dreptului fundamental al omului privind liberul acces la justiţie. 

Din această perspectivă durata rezonabilă a unui proces, apreciată în raport de 

complexitate a cauzei, constituie un indicator important al calităţii actului de justiţie.  

 Soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil este determinată în mod direct de 

volumul de activitate, de numărul de personal, de gestionarea dosarelor de către 

judecător, de organizarea eficientă a activităţii instanţei, de asigurarea resurselor 

materiale şi abordarea tuturor factorilor implicaţi în realizarea operativităţii. 

 Totodată judecarea fiecărei cauze într-un termen rezonabil protejează părţile 

împotriva duratei excesive a procedurilor şi contribuie la asigurarea eficienţei şi 

credibilităţii actului de justiţie.  

 

  Sintetic, durata medie de soluţionare a cauzelor la Judecătoria Hunedoara se 

prezintă după cum urmează :  

   



 12 

 DURATA DE SOLUŢIONARE A CAUZELOR 

       

materia soluţionate 

0-6 

luni 

6-12 

luni 

1-2 

ani 

2-3 

ani peste 3 ani 

civil 7265 4965 972 910 265 153 

penal 487 328 104 16 26 13 

TOTAL 7752 5293 1076 926 291 166 

       

       

 DOSARE VECHI IN SISTEM  

       

materia 0-3 luni 

3-6 

luni 

6-12 

luni 

1-2 

ani 

2-3 

ani peste 3 ani 

civil 666 231 145 61 10 1 

penal 46 4 3       

TOTAL 712 235 148 61 10 1 

 

 

 Magistraţii Judecătoriei Hunedoara au fost preocupaţi permanent pentru 

diminuarea întârzierilor în soluţionarea proceselor fiind analizate cauzele care generează 

acordarea unor termene de amânare nejustificate şi implicit nesoluţionarea cauzelor într-

un termen rezonabil fiind identificate următoarele categorii de cauze ce au condus la 

întârzieri în soluţionarea litigiilor. 

- cauze obiective complexitatea deosebită a unor cauze (partaj succesoral, partaj 

bunuri comune, revendicare, etc.), complexitatea probatoriilor, număr insuficient de 

experţi sau inexistenţa experţilor în anumite specializări, număr mare de cauze în care 

părţile nu beneficiază de asistenţă juridică. 

- cauze imputabile participanţilor la proces precum formularea unor cereri 

informe sau incomplete, exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale, durata mare de 

timp în care se efectuează expertiza datorită încărcăturii de expertize/expert ori 

neefectuării culpabile al expertizei în termenul stabilit de instanţă. 

- cauze imputabile altor autorităţi cum ar fi comunicarea cu întârziere a 

informaţiilor solicitate de instanţă unor instituţii publice, depunerea cu întârziere de 

către factorii poştali a dovezilor de comunicare a citaţiilor şi a altor acte procedurale, 

executarea cu întârziere a mandatelor de aducere de către unele posturi de poliţie, 

necomunicarea locurilor de deţinere a inculpaţilor arestaţi preventiv după transferul 

acestora din Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Poliţiei Municipiului 

Deva. 

Pentru reducerea duratei de soluţionare a cauzelor s-a urmărit de către 

conducerea instanţei împreună cu colectivul de judecători : 

- monitorizarea permanentă a dosarelor cu o vechime mai mare de 1 an şi găsirea 

unor soluţii împreună cu titularul completului pentru evitarea tergiversării soluţionării 

cauzei. 

- sporirea gradului de implicare a fiecărui judecător în gestionarea propriei 

şedinţe de judecată prin identificarea problemelor juridice şi administrative cu care se 

confruntă în găsirea soluţiilor pentru acestea. 

- perfecţionarea pregătirii profesionale prin învăţământ profesionale organizat la 

nivelul instanţei, prin dezbateri în cadrul şedinţelor profesionale a metodelor de 
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soluţionare a cauzelor într-un termen rezonabil, verificarea activităţii prin care 

personalul auxiliar îşi îndeplineşte atribuţiile privind comunicarea actelor de procedură 

şi al hotărârilor judecătoreşti, evitarea administrării probelor în etape, aplicarea 

sancţiunilor procedurale şi punerea în executare a acestora. 

- monitorizarea permanentă de fiecare complet de judecată a propriilor cauze şi 

preocuparea accentuată în vederea soluţionării acestora într-un termen rezonabil. 

 - urmărirea cu stricteţe a termenelor stabilite în realizarea procedurii prealabile 

în materie civilă precum şi în procedura camerei preliminare în materie penală. 

 - asigurarea unui circuit optimizat al dosarelor şi lucrărilor procedurale aferente 

acestora între compartimentele instanţei. 

  - redactarea/tehnoredactarea hotărârilor judecătoreşti şi comunicarea acestora cu 

respectarea termenelor legale.  

   

3.1.3. Mecanisme de unificare a practicii judiciare. 

 

             Una dintre principalele deficienţe cu care se confruntă sistemul judecătoresc, cu 

incidenţă asupra calităţii actului de justiţie şi a credibilităţii justiţiei, este practica 

judiciară neunitară precum şi aplicarea neunitară a legislaţiei în vigoare. 

              Previzibilitatea soluţiilor reprezintă unul dintre obiectivele pe care sistemul 

judiciar român trebuie să-l atingă pentru a se realiza o îmbunătăţire a percepţiei 

publicului asupra actului de justiţie.  

              Soluţionarea în mod diferit a unor cauze identice la nivelul aceleiaşi instanţe 

cât şi la instanţele superioare creează o imagine deformată a justiţiei în opinia publică 

având consecinţe  şi asupra soluţionării cu celeritate a cauzelor, în situaţia desfiinţării 

hotărârilor şi trimiterea dosarelor spre rejudecare. 

                Pentru remedierea acestei situaţi şi pentru asigurarea securităţii raporturilor 

juridice în conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor Omului la nivelul 

Judecătoriei Hunedoara s-a avut permanent în vedere : aplicarea mecanismelor 

procedurale existente, îmbunătăţirea accesului judecătorilor la legislaţia naţională şi 

comunitară, la jurisprudenţă şi la site-urile de interes profesional. 

               Astfel, accesul la jurisprudenţă şi discutarea problemelor controversate  în 

cadrul programelor de formare profesională a magistraţilor pot conduce într-un timp 

rezonabil la o practică unitară. 

              Pentru unificarea practicii judiciare în cursul anului 2014 la nivelul instanţei s-

au organizat lunar şedinţe de învăţământ profesional în cadrul cărora judecătorul 

desemnat cu problemele de practică neunitară precum şi cel desemnat cu atribuţii 

privind evidenţa practicii de casare au prezentat situaţiile da practică neunitară fiind 

prezentate diferite puncte de vedere referitoare la anumite probleme de drept. 

                În vederea unificării practicii judiciare au fost supuse dezbaterilor în cadrul 

întâlnirilor periodice de pregătire profesională deciziile pronunţate de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursurilor în interesul legii ori în dezlegarea unor 

chestiuni de drept, deciziile recente ale Curţii Constituţionale şi hotărârile pronunţate de 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele în care România a avut calitatea de 

parte cu impact asupra interpretării şi aplicării legislaţiei naţionale. 

               În urma ambelor modificări legislative a prezentat mai mare interes în cazul 

şedinţelor de învăţământ profesional practica instanţelor de control judiciar.  

              Informarea ritmică şi eficientă cu privire la motivele de casare, modificare sau 

schimbare a soluţiilor pronunţate de instanţa noastră realizată de judecătorul delegat cu 



 14 

analiza practicii instanţelor de control judiciar, a condus la prevenirea pronunţării de 

soluţii de acelaşi fel care urmau să primească aceeaşi soluţie şi în căile de atac 

contribuind astfel la unificarea practicii atât în materie civilă cât şi în materie penală. 

               Practica instanţelor superioare a fost analizată şi pe baza registrului privind 

evidenţa practicii instanţelor de control judiciar ţinut şi completat de judecătorul 

delegat. 

               În acest context mai menţionăm că magistraţii instanţei noastre au participat şi 

la întâlnirile trimestriale organizate la nivelul Curţii de Apel Alba Iulia în vederea 

dezbaterii problemelor de drept care au generat o practică neunitară atât în materie 

civilă cât şi în materie penală.  

               Apreciem însă că prin prezentarea şi analiza practicii neunitare existente la un 

moment dat, această problemă nu-şi găseşte rezolvarea decât în parte, apariţia unor noi 

probleme de drept, pe fondul amplelor modificări legislative atât în materie civilă cât şi 

în materie penală, a unei legislaţii speciale complexe ori discutabile fiind de natură să 

genereze noi situaţii de practică diferită în aceeaşi materie. 

               Reţinem totodată că, dreptul la un proces echitabil înseamnă şi dreptul la un 

tratament judiciar unitar. Interpretarea şi aplicarea neunitară a aceleiaşi dispoziţii legale 

de diferite complete de judecată prin soluţii contradictorii poate pune sub semnul 

întrebării chiar fundamentul de echitate al actului justiţiei afectând încrederea în 

instanţele judecătoreşti. 

  

3.1.4.  Situaţia pregătirii profesionale a judecătorilor şi a personalului auxiliar. 

 

           Pentru un magistrat, în contextul reformei sistemului judiciar (deziderat în a cărui 

îndeplinire suntem toţi participanţii la actul de justiţie) o importanţă deosebită o 

reprezintă formarea profesională continuă. 

           Formarea profesională continuă nu este numai o necesitate de îmbunătăţire a 

activităţii profesionale, este şi o obligaţie prevăzută de Legea 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor, modificată şi republicată. 

          Formarea profesională continuă constituie, de asemenea,garanţia independenţei şi 

imparţialităţii magistraţilor în exercitarea funcţiei conform prevederilor art. 35 alin. 1. 

         Preocuparea judecătorilor pentru formarea profesională continuă prin 

aprofundarea instituţiilor nou reglementate de dreptul naţional dar şi a instituţiilor, 

principiilor .şi jurisprudenţei CEDO s-a reflectat în cadrul Judecătoriei Hunedoara în 

motivarea hotărârilor judecătoreşti  şi a măsurilor luate pe parcursul soluţionării 

cauzelor. 

          Când vorbim de formarea profesională continuă la nivel centralizat avem în 

vedere faptul că judecătorii şi personalul auxiliar care activează în sistemul judiciar au 

la dispoziţie două instituţii de formare : Institutul Naţional al Magistraturii pentru 

judecători şi procurori  şi Şcoala Naţională de Grefieri pentru grefieri. 

            Pornind de la premisa că judecătorii joacă un rol crucial în garantarea respectării 

dreptului naţional, dar şi al dreptului Uniunii Europene şi a Convenţiei Europene a 

Drepturilor Omului, pentru o mai bună dezvoltare a unei culturi judiciare naţionale şi 

europene, formarea profesională continuă a magistraţilor din cadrul Judecătoriei 

Hunedoara a vizat realizarea unor obiective generale precum : 

        ► contribuţia la dezvoltarea unei culturi judiciare veritabile, bazate pe diversitatea 

sistemelor juridice şi judiciare  ale statelor membre şi pe unitatea asigurată de dreptul 

european  



 15 

        ► urmărirea dinamicii procesului legislativ, având în vedere emiterea continuă a 

normelor juridice şi, în special, intrarea în vigoare a noilor coduri civil şi de procedură 

civilă iar în cursul anului 2014 intrarea în vigoare a noilor coduri penal şi de procedură 

penală. 

        ► aprofundarea noilor instituţii şi proceduri reglementate de noile coduri civil şi 

de procedură civilă, penal şi de procedură penală. 

        ► cunoaşterea şi aprofundarea legislaţiei interne, a documentelor europene şi 

internaţionale la care România este parte, a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti şi a 

Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii 

de Justiţiei a Comunităţilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice. 

        ► abordarea multidisciplinară a instituţiilor cu caracter de noutate, cunoaşterea şi 

aprofundarea unor limbi străine.  

        ► promovarea reflecţiei comune asupra dezvoltării spaţiului de libertate, securitate 

şi justiţie şi a implicaţiilor acestuia pentru buna funcţionare a justiţiei. 

        La nivelul Judecătoriei Hunedoara s-a avut în vedere conţinutul obligaţiei de 

formare profesională a judecătorilor şi realizarea acestor obiective, prin participarea la 

şedinţele de învăţământ profesional şi prin participare la seminarii de formare continuă 

conform tematicii prestabilite de Institutul Naţional al Magistraturii după cum urmează :  

       ► 12 mai  

– „Noul Cod Penal”– judecător Costantea Raveca Loredana 

       ► 12 mai  

– „Noul Cod Penal”– judecător Nemeş Ioan 

       ► 12 iunie  

– „Noul Cod de Procedură Civilă„ – judecător Florincaş Gheorghiţa  

       ► 20 octombrie  

- „Noul Cod Civil. Aspecte de dreptul familiei” – judecător Herciu Cristina Daniela.  

 

       Totodată magistraţii instanţei au participat şi la seminariale organizate în cadrul 

programului de formare continuă descentralizată derulat la nivelul Curţii de Apel Alba 

Iulia astfel :  

       ► 2 aprilie  

– formare în domeniul noilor coduri - „Drept procesual penal” – judecător Trandafir 

Gabriela şi judecător Nemeş Ioan 

       ► 23 mai  

– formare în domeniul noilor coduri - „Drept Penal” – judecător Nemeş Ioan şi 

judecător Trandafir Gabriela. 

  

În acelaşi timp judecătorii s-au preocupat şi de studiul individual, prin 

întocmirea de referate individuale în cadrul şedinţelor de învăţământ profesional 

cuprinse în planul de învăţământ profesional elaborat la începutul anului 2014. 

Astfel, în anul 2014 a fost desemnată cu organizarea studiului profesional al 

judecătorilor doamna judecător Florincaş Gheorghiţa întocmind referate următorii 

judecători : 

 ► ianuarie 2014  

– judecător Cozi Adina – „Considerente privind uzanţele„ 

 ► februarie 2014  

– judecător Ördog Erika – „Incompatibilităţi – prezumţii legale de parţialitate 

din perspectiva CEDO şi a noului Cod de Procedură Penală”. 
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 ► martie 2014  

– judecător Corduneanu Niculina – „Drepturile copilului; Izvoarele de drept 

comunitar”. 

 ► aprilie 2014  

– judecător Ördog Erika – „Principiile care guvernează instituţia tutelei şi 

caracterele acesteia în noul cod civil”. 

 ► mai 2014  

– judecător Cozi Adina – „Natura şi limitele dreptului la viaţă”. 

 ► iunie 2014  

– judecător Herciu Cristina Daniela – „Principiile care guvernează efectele 

actului juridic civil”. 

 ► septembrie 2014  

– judecător Florincaş Gheorghiţa – „Donaţia în noul cod civil; Dreptul de 

superficie, desmembrământ al dreptului de proprietate în noul cod civil”. 

 ►octombrie 2014  

– judecător Nemeş Ioan – „Discuţii în legătură cu existenţa infracţiunii de 

înşelăciune în cazul emiterii unui CEC postdatat; Particularităţi ale contestaţiei la 

executare în cazul executării silite a creanţelor bugetare”. 

► noiembrie 2014  

– judecător Costantea Raveca Loredana - „Dreptul de apărare; Procedura 

partajului”. 

► decembrie 2014  

– judecător Herciu Cristina Daniela – „Viciile de consimţământ„. 

 

În formarea profesională a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Hunedoara s-a 

urmărit :  

► responsabilizarea judecătorilor în ceea ce priveşte studiul individual pentru 

asigurarea unei pregătiri şi perfecţionări profesionale veritabile  

► asigurarea şi interpretarea unitară a legislaţiei naţionale  

► aprofundarea principiilor ce se degajă din jurisprudenţa Curţii Europene a 

Drepturilor Omului  

► abordarea în cadrul şedinţelor de perfecţionare la nivelul instanţei a 

problemelor de drept de actualitate, apărute modificărilor legislative succesive. 

 În ceea ce priveşte formarea profesională a personalului auxiliar de 

specialitate, conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 576/2004, în înfăptuirea actului 

de justiţie munca personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti 

constituie un sprijin pentru judecători şi procurori, competenţa acestei categorii de 

personal şi îndeplinirea corectă a sarcinilor care îi revin având un rol important în buna 

desfăşurare a întregii activităţii a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă 

acestea.   

În acest scop preşedintele instanţei a desemnat un judecător în persoana doamnei 

judecător Trandafir Gabriela, pentru coordonarea program,ului de învăţământ 

profesional al personalului auxiliar în colaborare cu grefierul şef.  

În cursul anului 2014 au avut loc un număr de 10 şedinţe de învăţământ 

profesional, în cursul cărora au fost dezbătute următoarele teme : 

 ► ianuarie 2014  

– „Răspunderea civilă” – grefier Buda Maria 

- „Contestaţia la executare – competenţă” – grefier Şinca Elena 
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► februarie 2014  

– „Încuviinţarea urmăririi imobiliare” – grefier – Dobrei Liliana 

- „Dispoziţii de drept internaţional de drept privat – Conflicte de legi” – grefier 

Boldurean Desdemona 

► martie 2014  

– „Transferul dreptului de proprietate – obligaţii ce revin instanţelor de judecată” 

– grefier – Rus Luminiţa 

- „Punerea în executare a hotărârilor civile prin care s-au stabilit creanţe a căror 

executare se face din oficiu” – grefier Şerban Sanda 

 ► aprilie 2014  

– „Executarea hotărârilor străine” – grefier Schonberger Isabela  

- „Scutiri, reduceri, eşalonări, amânări şi facilităţi la plata taxei judiciare de 

timbru reglementată de OUG 80/2013” – grefier Fechete Elisabeta  

 ► mai 2014  

– „Camera preliminară” – grefier Drăgoi Maria  

- „Exercitarea autorităţii părinteşti şi obligaţia de întreţinere” – grefier 

Cărpinişan Gabriela  

 ► iunie 2014  

– „Înregistrarea cererilor de chemare în judecată şi a celorlalte acte (modalitate 

de lucru şi persoanele îndreptăţite să solicite aceste operaţiuni” – grefier Sabadac 

Simona 

- „Incidente procedurale„ – grefier Bumbu Lidia  

 ► iulie 2014   

- „Reguli de conduită ale personalului auxiliar din cadrul compartimentului 

registratură-arhivă” – grefier Lobonţ Larisa 

► august 2014  

– „Drepturile nepatrimoniale” – grefier Cîrstea Monica 

- „Înregistrarea căilor de atac, înaintarea dosarelor în calea de atac exercitată” – 

grefier Nistor Carmen Nicoleta 

► septembrie 2014  

– „Atribuţiile grefierului cu studii superioare” – grefier Timar Marcela  

- „Competenţa Internaţională a Instanţelor Române” – grefier Chelaru Simona 

► octombrie 2014  

– „Măsurile preventive reglementate în noul cod de procedură penală” – grefier 

Alimpescu Ofelia 

- „Ocrotirea persoanei fizice – registrul privind persoanele ocrotite” – grefier 

Marilai Mirela. 

 

Tot în cadrul şedinţelor de învăţământ profesional s-au dezbătut şi alte probleme 

ce au interesat bunul mers al instanţei din activitatea personalului auxiliar precum 

probleme de statistică respectiv culegerea, centralizarea şi comunicarea datelor 

statistice; statistica din ECRIS – reguli pentru a rezulta formulare statistice corecte, 

probleme de drept procesual civil ce vizează verificarea şi regularizarea cererii de 

chemare în judecată, fixarea primului termen de judecată, măsurile pentru pregătirea 

judecăţii, citarea şi comunicarea actelor de procedură.  

Şi grefierii Judecătoriei Hunedoara au participat la seminarile de pregătire 

profesională organizată de Şcoala Naţională de Grefieri, conform art. 29 şi urm. din 
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Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi parchetelor după cum urmează : 

► aprilie 2014 – „Cooperare judiciară în materie penală”, Sovata – grefier 

Timar Marcela 

► septembrie 2014 – „Arhivare şi registratură”, Giroc – grefier arhivar Nistor 

Carmen Nicoleta      

► octombrie 2014 – „Drept procesual penal”, Giroc – grefier Buda Maria.  

 

 

  

CAPITOLUL II 

 

PRINCIPALELE MODIFICĂRI LEGISLATIVE, CU IMPACT ASUPRA 

ACTIVITĂŢII SISTEMULUI JUDICIAR ÎN ANUL 2014  

 

 

I. ÎN MATERIE CIVILĂ  

  

 Principala modificare în materie civilă în cursul anului 2014 s-a realizat prin 

Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind 

Codul de Procedură Civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative conexe publicată în M.O. nr. 753/16.10.2014. 

 Dintre modificările cele mai importante aduse prin această lege remarcăm 

reformarea unor aspecte din materia executării silite ce vizează în mod special transferul 

prerogativei de încuviinţare a executării silite din competenţa instanţelor judecătoreşti în 

competenţa executorilor judecătoreşti. Scopul declarat al acestei dispoziţii este 

degrevarea instanţelor de soluţionarea cauzelor ce au ca obiect cererile de încuviinţare a 

executării silite. Astfel, s-a urmărit o degrevare a volumului de activitate al instanţelor 

de judecată în favoarea executorilor judecătoreşti. 

  Cu toate acestea prin art. 640
1 

s-a introdus în competenţa judecătoriilor cererile 

de învestire cu formulă executorie a titlurilor executorii, altele decât hotărârile 

judecătoreşti, ce pot fi puse în executare numai dacă sunt învestite cu formulă 

executorie. 

  Urmare a acestor modificări legislative din materia executării silite este posibilă 

creşterea numărului de contestaţii la executare, cauze care şi anterior acestor modificări 

ocupă o pondere însemnată în volumul de activitate al instanţei. 

   Astfel, prin modificarea adusă art. 665 Cod procedură civilă executorul 

judecătoresc este obligat să se pronunţe asupra cererii de încuviinţare prin încheiere dată 

fără citarea părţilor în termen de 3 zile de la înregistrare, iar motivarea acesteia o va face 

în termen de 7 zile de la pronunţare.  

S-a redus astfel considerabil perioada de încuviinţare şi trecere la executarea 

silită a titlurilor executorii reprezentat de o hotărâre judecătorească.  

Cu toate acestea încheierea de încuviinţare a executării silite este supusă 

controlului instanţei de executare pe calea contestaţiei la executare. De asemenea şi 

încheierea prin care s-a respins cererea de încuviinţare a executării silite poate fi 

contestată la instanţa de executare. 
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Pe de altă parte încheierea prin care instanţa admite cererea de învestire cu 

formulă executorie nu este supusă nici unei căii de atac însă, pentru motive de legalitate 

poate fi atacată pe calea contestaţiei la executare. 

 În concluzie estimăm că nu s-a obţinut o degrevare reală a judecătoriilor în 

soluţionarea unor cereri şi contestaţii din materia executării silite. 

 O altă modificare adusă prin această lege ce vizează activitatea judecătoriei este 

aceea a art. 716 alin. 1 Cod Procedură Civilă. Această modificare a primit deja 

interpretări diferite din partea instanţelor în ceea ce priveşte verificarea şi regularizarea 

cererii de contestaţie la executare fapt ce a condus la practică neunitară. 

  

II.  ÎN MATERIE PENALĂ 

 

Anul 2014 a fost cel al modificărilor legislative substanţiale în materie penală 

prin intrarea în vigoare a următoarelor acte normative :  

  ► Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în M.O. nr. 510/24 iulie 

2009 cu modificările şi completările ulterioare    

► Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în M.O. nr. 

486/15 iulie 2010 cu modificările şi completările ulterioare  

► Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 

Codul penal, publicată în M.O. nr. 757/12.11.2012 

 ► Legea nr. 252/2013 privind Organizarea şi funcţionarea sistemului de 

probaţiune, publicată în M.O. nr. 512/14 august 2013 

  ► Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a 

altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 

penal, publicată în M-.O. nr. 513/14 august 2013 

 ► Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în M.O. nr. 

514/14 august 2013 

  ► Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 

Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în M.O. nr. 515/14 august 2013 

 Pentru armonizarea legislaţiei Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor 

Judecătoreşti a fost modificat prin : 

  ► Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 79/2014, publicată în M.O. 

nr. 53/22.01.2014 

  ► Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 231/2014, publicată în 

M.O. nr. 191/18.03.2014 

► Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 511/2014, publicată în 

M.O. nr. 381/22.05.2014 

► Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 545/2014, publicată în 

M.O. nr. 381/22.05.2014 

► Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1049/2014, publicată în 

M.O. nr. 732/07.10.2014 

► Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1174/2014, publicată în 

M.O. nr. 842/19.11.2014 

  

 Cele mai importante modificări aduse de noul Cod penal vizează în principal o 

altă filozofie a sistemului de pedepse prin reducerea limitelor de pedeapsă dar prin 
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înăsprirea drastică a regimului sancţionator al pluralităţii de infracţiuni şi prin 

introducerea unor instituţii noi ca modalităţi de individualizare a executării pedepselor. 

Totodată a fost regândit regimul răspunderii penale a minorului şi al măsurilor 

educative. 

  Reglementările din noul Cod de procedură penală au urmărit crearea unui cadru 

legislativ în care procesul penal să fie mai rapid şi mai eficient şi ca atare mai puţin 

costisitor; protecţia unitară a drepturilor omului şi a libertăţilor garantate de constituţie 

şi de instrumentele juridice internaţionale; armonizarea conceptuală cu prevederile 

noului Cod penal; reglementarea adecvată a obligaţiilor internaţionale asumate de ţara 

noastră privind actele normative din domeniul dreptului procesual penal; stabilirea unui 

echilibru corespunzător între cerinţele pentru o procedură penală eficientă, protejarea 

drepturilor procedurale elementare dar şi drepturile fundamentale ale României pentru 

participanţii la procesul penal şi respectarea unitară a principiilor care privesc 

desfăşurarea echitabilă a procesului penal. 

  Prin noua lege procesual penală a fost modificată şi competenţa materială a 

judecătoriei care nu mai soluţionează cauze având ca obiect infracţiuni cu privire la care 

urmărirea penală a fost efectuată de DIICOT sau DNA. 

 Totodată s-a modificat conţinutul măsurilor speciale de supraveghere sau 

cercetare precum şi al măsurilor preventive reglementându-se noi instituţii precum 

aceea a judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară în 

competenţa cărora intră soluţionarea multiplelor cereri, propuneri, autorizaţii etc. în faza 

de urmărire penală şi în procedura de cameră preliminară.  

 Noul Cod de procedură penală a adus importante modificări şi în privinţa 

judecăţii cauzei în primă instanţă în ceea ce priveşte administrarea probelor şi în 

privinţa procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii eliminându-se totodată posibilitatea 

extinderii acţiunii penale la alte fapte, acte materiale ori persoane. 

  Alte modificări importante cu impact asupra activităţii judecătoriilor vizează şi 

introducerea procedurii speciale a acordului de recunoaştere a vinovăţiei, procedura de 

confiscare sau desfiinţare a unui înscris în cazul clasării precum şi procedura de 

confirmare a redeschiderii urmăririi penale. 

 Tot aici menţionăm importante modificări şi în domeniul punerii în executare a 

pedepselor principale, complementare a măsurilor de siguranţă şi a altor dispoziţii din 

hotărârile judecătoreşti precum şi punerea în executare a măsurilor educative. 

   Prin Legea nr. 255/2013 de punere în aplicare a noului Cod de procedură penală 

au fost abrogate texte din legislaţia specială, ca urmare a cuprinderii acestora în noul 

Cod de procedură penală, pentru evitarea paralelismelor procedurale. Astfel, o serie de 

dispoziţii din legile speciale au fost abrogate, procedurile urmând a se desfăşura potrivit 

cadrului general prevăzut de noul Cod de procedură penală. 

 Pe de altă parte au fost modificate texte din legislaţia specială, în vederea 

corelării cu dispoziţiile noului cod de procedură penală. 

 În urma intrării în vigoare a noului Cod penal şi de procedură penală  

Curtea Constituţională a pronunţat o serie de decizii importante cu impact asupra 

activităţii instanţei.   

 Amintim aici Decizia nr. 265/06.05.2014; Decizia nr. 599/21.10.2014 şi Decizia 

nr. 641/11.11.2014.   

 Ca efect al deciziei Curţii Constituţionale nr.712 din 4 decembrie 2014 prin care 

s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211-217 din Codul de 
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procedură penală a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă nr. 82 din 10.12.2014 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală. 

  Concluzionând, putem spune că noile modificări aduse de legea procesual penală 

şi obiectivele avute în vedere de legislativ în practică constatăm că procesul penal nu are 

o durată mai scurtă sau multiplicat atribuţiile judecătorului de drepturi şi libertăţi şi cele 

ale judecătorului de cameră preliminară şi au sporit cheltuielile materiale ale instanţei 

pentru comunicarea actelor de procedură.  

  

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III 

 

RĂSPUNEDREA JUDECĂTORILOR ŞI PERSONALULUI AUXILIAR 

   

 

III.1 RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A JUDECĂTORILOR ŞI A 

PERSONALULUI AUXILIAR   

 

 În cursul anului 2014 conduita judecătorilor şi a persoanelor care fac parte din 

corpul personalului auxiliar s-a înscris în normele prevăzute de statutul profesiei şi 

Codul deontologic. Astfel, la nivelul Judecătoriei Hunedoara nu au existat cazuri care să 

antreneze răspunderea disciplinară a judecătorilor ori vreunei persoane din cadrul 

personalului auxiliar de specialitate. 

   

III.2. RĂSPUNDEREA PENALĂ A JUDECĂTORILOR ŞI A PERSONALULUI 

AUXILIAR   

 

 În cursul anului 2014 magistraţii instanţei şi persoanele din cadrul personalului 

auxiliar de specialitate nu au făcut obiectul vreunei sesizări penale, nu au fost cercetaţi 

penal şi nu a fost angajată răspunderea penală a vreunei persoane din colectivul 

Judecătoriei Hunedoara. 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV 

 

ROLUL INSTANŢEI ÎN DEZVOLTAREA SPAŢIULUI EUROPEAN ŞI 

COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ 

 

 

 Pentru dezvoltarea spaţiului de libertate, securitate şi justiţie al Uniunii 

Europene, instanţele au un rol deosebit de important, întrucât trebuie să asigure 

aplicarea politicilor europene în domeniul justiţiei, fără a aduce atingere independenţei 

sistemului judiciar.  
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În acest cadru, prioritare sunt aplicarea directă a normelor comunitare, 

consolidarea capacităţii instituţionale de aplicare efectivă a normelor europene 

transpuse deja în legislaţia internă, precum şi dezvoltarea activităţii reţelelor judiciare 

române în Materie Penală, Civilă şi Comercială, pregătirea magistraţilor în vederea 

aplicării instrumentelor juridice internaţionale în domeniul cooperării judiciare 

internaţionale, asigurarea condiţiilor instituţionale pentru aplicarea efectivă a 

instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte. 

 În cursul anului 2014 în activitatea de judecată a Judecătoriei Hunedoara s-a 

făcut aplicarea directă a unor norme de drept comunitar în materia emiterii mandatului 

european de arestare. În vederea executării mandatelor europene de arestare, în cazul 

solicitărilor de informaţii suplimentare, Judecătoria Hunedoara prin judecătorul delegat 

a comunicat cu promptitudine informaţiile solicitate din dosare, transmiterea acestora 

fiind făcută direct autorităţii străine solicitate.  

Tot în privinţa cooperării internaţionale în materie penală, Judecătoria 

Hunedoara a primit direct de la instanţe judecătoreşti şi alte autorităţi administrative 

străine, cereri de recunoaştere şi executare a sancţiunilor pecuniare în aplicarea Deciziei 

– cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24.02.2005, cereri ce au fost soluţionate cu 

celeritate. 

În cadrul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă, instanţa noastră a 

soluţionat cereri de asistenţă judiciară transmise direct de autorităţile străine privind 

comunicarea unor acte de procedură. 

La rândul său, Judecătoria Hunedoara s-a adresat direct instanţelor judecătoreşti 

străine cu cereri de comisie rogatorie internaţională cu precădere în materia dreptului 

familiei. 

 Prin urmare, considerăm că instanţa prin activitatea desfăşurată a avut rol activ 

în dezvoltarea spaţiului european  şi cooperare internaţională. 

  

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL  V 

 

RAPORTURILE DINTRE INSTANŢĂ ŞI CELELALTE INSTITUŢII ŞI 

ORGANISME, PRECUM ŞI CU SOCIETATEA CIVILĂ  

 

 

 V.1. RAPORTURILE CU CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII  

 

 Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 317/2004, în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul 

Superior al Magistraturii are menirea de a asigura funcţionarea eficientă a sistemului 

judiciar. 

  Raporturile instanţei cu Consiliul Superior al Magistraturii s-au derulat şi în 

cursul anului 2014 în parametri normali neexistând sincope în comunicarea la nivel 

instituţional. Apreciem că a existat o bună colaborare care s-a materializat în exprimarea 
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punctelor de vedere solicitate instanţelor asupra unor modificări legislative ori 

regulamentare, ori în diferite domenii de interes general. 

   

V.2. RAPORTURILE CU MINISTERUL JUSTIŢIEI  

 

 Raporturile dintre Judecătoria Hunedoara şi Ministerul Justiţiei în anul 2014 pot 

fi calificate ca fiind bune, acestea desfăşurându-se în limitele prevăzute de lege şi 

regulamente şi în raport de competenţele funcţionale ale fiecărei instituţii. 

  La toate solicitările Ministerului Justiţiei, Judecătoria Hunedoara a comunicat cu 

promptitudine relaţiile solicitate. 

  

V.3. RAPORTURILE DINTRE INSTANŢĂ ŞI PARCHETUL DE PE LÂNGĂ 

JUDECĂTORIA HUNEDOARA  

 

Raporturile cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara în cursul anului 

2014, s-au circumscris competenţelor şi atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 303/2004  

privind organizarea judiciară, colaborându-se printr-o informare reciprocă în cazul 

asigurării participării procurorului în şedinţele de judecată planificate în cauzele penale 

şi cele civile care necesită prezenţa sa. 

 Solicitărilor formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara, de 

comunicare a unor date rezultând din evidenţele instanţei ori de înaintare a dosarelor 

spre studiu, li s-a răspuns cu promptitudine şi profesionalism.  

Tot aici menţionăm că dosarele înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Hunedoara în vederea motivării căilor de atac au fost restituite cu respectarea 

termenelor legale.   

Putem spune astfel că, raporturile dintre Judecătoria Hunedoara şi Parchetul de 

pe lângă Judecătoria Hunedoara, au fost bazate pe buna credinţă şi respect reciproc, atât 

pentru prevenirea disfuncţionalităţilor ce pot interveni prin activitatea noastră cât şi 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a competenţelor ce revin fiecărei instituţii. 

 În cursul anului 2014, nu s-au înregistrat disfuncţii iar procurorii din cadrul 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, au adus o contribuţie eficace la 

judecarea corectă a cauzelor pe care Judecătoria Hunedoara le-a avut de soluţionat. 

 În urma finalizării lucrărilor de extindere şi modernizare a sediului Judecătoriei 

Hunedoara, conducerea instanţei a pus la dispoziţia procurorilor din cadrul Parchetului 

de pe lângă Judecătoria Hunedoara un spaţiu adecvat studierii cauzelor ce le au de 

susţinut la această instanţă.   

 

V.4. RAPORTURILE CU BAROUL DE AVOCAŢI  HUNEDOARA 

 

 În cursul anului 2014 colaborarea interinstituţională cu Baroul de Avocaţi 

Hunedoara s-a desfăşurat într-un climat de normalitate iar maniera de abordare a 

relaţiilor nu a generat dificultăţi în desemnarea apărătorilor din oficiu în cazurile de 

asistenţă judiciară obligatorie.  

 În acord cu dispoziţiile legale, avocaţii care îşi desfăşoară activitatea la nivelul 

Judecătoriei Hunedoara beneficiază de un spaţiu pentru folosinţă exclusivă ce recent a 

fost reabilitat. 
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 Totodată la subsolul clădirii în care Judecătoria Hunedoara îşi desfăşoară 

activitatea s-a amenajat şi pus la dispoziţie un birou care să asigure contactul dintre 

avocat şi persoana privată de libertate. 

    Dispoziţiile art. 87 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti în sensul că, în interesul înfăptuirii justiţiei avocaţii şi consilierii de 

probaţiune au prioritate la depunerea cererilor şi actelor sau obţinerea de informaţii, au 

fost evidenţiate în scris şi afişate în locuri vizibile la sediul instanţei pentru informarea 

corectă a publicului şi evitarea eventualelor incidente cu justiţiabilii. 

  Putem spune totodată că avocaţii au contribuit în mod nemijlocit la judecarea 

proceselor pe care Judecătoria Hunedoara le-a avut de soluţionat, în sensul că pentru 

asigurarea dreptului la apărare din oficiu, Baroul Hunedoara a prezentat planificarea 

lunară a avocaţilor ce asigură permanenţa în vederea înlăturării amânării judecăţii 

cauzelor. 

  Se poate concluziona că a existat o bună colaborare a Judecătoriei Hunedoara cu 

Baroul de Avocaţi Hunedoara, raporturile cu avocaţii fiind normale şi subordonate în 

principal asigurării depline a dreptului de apărare în condiţiile stabilite de lege. 

     

V.5. RAPORTURILE CU MASS-MEDIA  
 

Raporturile cu mass-media au constituit o preocupare permanentă a instanţei şi 

în anul 2014, în reflectarea în mod exact şi obiectiv al informaţiilor din dosare, 

asigurarea unei reale şi corecte transparenţe a măsurilor de reformă luate sau 

preconizate în organizarea şi funcţionarea justiţiei.  

Această preocupare a instanţei în raporturile cu mass – media a avut în vedere 

următoarele direcţii : 

- sprijinirea jurnaliştilor în documentarea asupra activităţii instanţei 

- informarea promptă asupra acţiunilor şi iniţiativelor de interes public  

- asigurarea unei corecte înţelegeri de către ziarişti şi prin intermediul lor al 

publicului larg, a modalităţii de desfăşurare a diverselor proceduri 

- promovarea unei relaţii de lucru directe, eficiente cu jurnaliştii 

 

Presa are acelaşi scop cu justiţia : în timp ce mass-media relevă ilegalităţile, 

justiţia le constată din punct de vedere juridic şi le sancţionează. De aici rezultă menirea 

lor comună, împiedicarea săvârşirii de abuzuri din partea celorlalte puteri. De altfel, faţă 

de orice încălcare a legii trebuie acţionat în vederea descoperirii şi sancţionării acestor 

încălcări, media – prin oprobriul public, iar justiţia prin aplicarea sancţiunilor juridice. 

 În cursul anului 2014 în desfăşurarea raporturilor cu mass–media nu s-au 

constatat disfuncţii atât conducerea instanţei cât şi judecătorul delegat pentru 

coordonarea activităţii Biroului de informare şi relaţii publice au luat măsuri pentru ca 

accesul mass-mediei la problemele de interes general să se desfăşoare cu respectarea 

dispoziţiilor legale şi regulamentare, întreg personalul instanţei fiind conştient de rolul 

esenţial al presei într-o societate democratică.  

Justiţia şi presa trebuie să funcţioneze ca factori de echilibru social, context în 

care apreciem că a existat o legătură bună cu mass-media pentru comunicarea către 

opinia publică a activităţii Judecătoriei Hunedoara. 

 Raporturile cu mass-media au fost deschise şi corecte din punct de vedere legal, 

fiind menţinute contactele numai la nivelul strict necesar. Pe parcursul anului 2014 nu a 
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fost necesar a fi utilizat dreptul la replică cu privire la aspectele semnalate la activitatea 

instanţei, aceasta fiind reflectată în mod obiectiv. 

   

 V.6. RAPORTURILE CU JUSTIŢIABILII 

 

Ca şi în anii anteriori, în cursul anului 2014, nu au fost înregistrate  probleme 

deosebite  în raporturile instanţei cu justiţiabilii. 

Atât preşedintele instanţei cât şi judecătorii delegaţi au procedat la analiza 

sistematică a activităţii compartimentelor instanţei la care publicul are acces direct şi la 

controale inopinate în vederea identificării şi evaluării eventualelor situaţii care pot 

genera suspiciuni, au facilitat accesul publicului la informaţiile de interes general legate 

de activitatea instanţei şi au verificat respectarea principiilor repartizării aleatorii a 

cauzelor şi al continuităţii completului de judecată.      

Justiţiabilii reprezintă o parte importantă a opiniei publice, însă, de regulă, 

percep justiţia de pe poziţia propriilor interese pe care le apără în procesele în care au 

calitatea de părţi. 

Modul în care funcţionează justiţia, felul în care se realizează sau nu dreptatea şi 

în care dreptatea este percepută de cetăţeni, se află în centrul democraţiei. Nu există stat 

de drept acolo unde nu există o justiţie dreaptă, dar numeroşi justiţiabili – de multe ori 

cu îndreptăţire – găsesc că justiţia este prea lentă şi, în plus, prea costisitoare, astfel încât 

este necesar ca justiţia să fie informatizată pentru a fi mai rapidă, mai clară şi mai 

apropiată de nevoile oamenilor. 

 Atitudinea fiecărui cetăţean trebuie să ducă spre o mai bună administrare a 

justiţiei în folosul şi în slujba lui. Există un public sceptic şi contestator al modului de 

realizare a justiţiei, iar acest public nu are probleme cu justiţia, ci numai o percepe prin 

experienţele apropiaţilor săi, care-i transmit propriile sentimente de succes sau frustrare, 

justiţiabilul nu este nepărtinitor, ci îşi măsoară strict satisfacţia în funcţie de rezultatul 

litigiului în care este angrenat. 

 În privinţa relaţiei cu publicul s-a manifestat o atitudine deschisă, transparentă 

din punct de vedere legal, au fost respectate prevederile Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public şi Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.  

 În anul 2014 Biroul de informare şi relaţii publice al Judecătoriei Hunedoara a 

soluţionat un număr de 17 solicitări de informaţii de interes public dintr-un total de 18 

astfel de solicitări.  

Structurate după obiect au fost : 6 cereri privind informaţii din dosare, 3 cereri 

privind eliberări copii în format electronic de pe hotărâri judecătoreşti, 2 solicitări de 

informaţii privind procedura de eliberare a unei hotărâri judecătoreşti, o cerere de 

acreditare, o cerere privind situaţia dosarelor instanţei pe anul 2013 şi alte 4 cereri 

diverse. 

S-au soluţionat favorabil 17 solicitări, una fiind redirecţionată către Biroul de 

Informaţii şi Relaţii Publice al Tribunalului Hunedoara. 

Numărul de  solicitări adresate în scris au fost : 4 cereri pe suport de hârtie, 8 

cereri  pe suport electronic, telefonic fiind formulate 6 cereri. 

 Dintre aceste solicitări 6 cereri au fost primite din partea unor persoane juridice 

şi 12 cereri din partea unor persoane fizice. 

 Nu au existat reclamaţii administrative sau plângeri. 
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V.7. Raporturile cu asociaţiile profesionale şi societatea civilă  

La nivelul Judecătoriei Hunedoara apreciem că se realizează o activitate 

transparentă de informare a opiniei publice, a societăţii civile cu privire la toate 

aspectele de interes public. 

Această  informare se realizează prin intermediul Biroului de informare şi relaţii 

publice, prin afişarea la avizierul instanţei a măsurilor dispuse, prin specificul activităţii 

instanţei, ale cărei dezbateri sunt publice cu excepţiile prevăzute de lege, ori prin accesul 

la compartimentele de arhivă, registratură, executări penale şi executări silite. 

 Datorită unei asemenea abordări, cetăţenii pot deveni şi mai conştienţi de 

drepturile şi libertăţile lor, vor şti mai bine cum să se organizeze şi să acţioneze pentru a 

împiedica încălcarea drepturilor şi libertăţilor lor fundamentale. 

 În cursul anului 2014 instanţa nu a fost angrenată în activităţi cu alte entităţi 

componente din sistem respectiv cu ONG-uri. 

 

 

 

CAPITOLUL VI 

CONCLUZII 

 

 Făcând o retrospectivă a activităţii desfăşurate de Judecătoria Hunedoara pe 

parcursul anului 2014, raportându-ne la indicii statistici prezentaţi în prezentul raport de 

activitate, apreciem că au fost realizate obiectivele propuse cu privire la calitatea actului 

de justiţie şi soluţionarea într-un termen rezonabil a cauzelor deduse judecăţii şi că 

întreaga activitate s-a realizat în acord cu principiile Legii nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară şi cu dispoziţiile Regulamentului de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti. 

  Rezultatele bune obţinute pe parcursul anului ce tocmai s-a încheiat sunt o 

reflecţie a efortului constant şi amplificat al corpului magistraţilor şi al personalului 

auxiliar de specialitate din cadrul Judecătoriei Hunedoara. 

 În contextul amplelor transformări suferite de sistemul judiciar român, atât în 

materie civilă cât şi în materie penală, efortul magistraţilor Judecătoriei Hunedoara de a 

asimila şi pune în practică modificările legislative, reflectă înalta conştiinţă profesională 

de formare continuă şi autoperfecţionare. 

 Dat fiind că, în prezent Judecătoria Hunedoara beneficiază de un sediu modern în 

care există condiţii foarte bune pentru desfăşurarea activităţii de judecată şi a 

activităţilor conexe, manifestăm speranţa că asigurarea condiţiilor de lucru şi a unui 

climat de muncă bazat pe corectitudine, imparţialitate, respect şi bună credinţă vor 

potenţa activitatea personalului instanţei pentru realizarea în bune condiţii a actului de 

justiţie şi îmbunătăţirea performanţelor în ansamblul activităţii desfăşurate la nivelul 

instanţei noastre. 

 

 

Întocmit 

TRANDAFIR GABRIELA 

Preşedintele Judecătoriei Hunedoara 

 

 

 


