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CAPITOLUL I 

 

STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2015 

 

 

 În anul 2015 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. 

 

 

  

                             I.1 Activitatea instanţei în anul 2015 

 

 

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

 

 În anul 2015 la Judecătoria Hunedoara au fost înregistrate un număr de 5703 dosare 

nou intrate, din care 5295 cauze civile şi 408 cauze penale. Din totalul de 5295 cauze civile 

un număr de 2671 de cauze au avut ca obiect cereri de învestire cu formulă executorie (2635 

dosare) şi cereri de încuviinţare executare silită (36 dosare), spre deosebire de anul 2014 

când cauzele ce au avut ca obiect cereri de încuviinţare executare silită au fost în număr de 

2743 dosare. 

 Comparând aceste date cu anul 2014 când au fost înregistrate un număr de 6507 

dosare nou intrate se constată o scădere a cauzelor nou înregistrate cu un număr de 804 

dosare. 

 Se cuvine însă a se menţiona că dosarele asociate privind reexaminare anulare cere, 

reexaminare ajutor public judiciar, reexaminare taxă judiciară (un număr total de 77 astfel de 

cereri) nu au fost contorizate în această evidenţă, deşi soluţionarea acestora presupune 

acelaşi efort ca şi pentru soluţionarea altor cauze. 

 De asemenea în materie penală nefiind înregistrate ca dosare asociate cauzele penale 

aflate în procedura de cameră preliminară în datele statistice nu sunt evidenţiate un număr de  

150 de încheieri pronunţate în finalizarea acestei proceduri. 

 Distinct, pe materii, evoluţia volumului de activitate al judecătoriei se prezintă după 

cum urmează : 

 În materie civilă, numărul dosarelor înregistrate a scăzut faţă de anul 2014 când au 

fost înregistrate 6127 de cauze civile, cu un număr de 832 de dosare. 

 Numărul dosarelor înregistrate în materie penală a crescut cu 28 de dosare, 

comparativ cu anul 2014 când au fost înregistrate 380 de dosare. 
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 Evidenţa statistică din sistemul STATIS arată că la finele anului 2015 au rămas 

nesoluţionate în stoc un număr de 952 de dosare (ce include şi cele 121 de cauze 

suspendate) din care 76 de dosare în materie penală şi 876 de dosare în materie civilă. 

 Acest stoc nu este însă cel real, neconcordanţele datorându-se unor cauze diferite, 

după cum vom arăta în cele ce urmează. 

 Astfel, stocul real total este de 788 de dosare (faţă de 952 dosare) rezultând o 

diferenţă de 164 de dosare. În materie civilă stocul real este de 738 de dosare (faţă de 876 de 

dosare) rezultând o diferenţă de 138 de dosare iar în materie penală stocul real este de 50 de 

dosare (faţă de 76 de dosare) rezultând o diferenţă de 50 de dosare. 

 În materie penală neconcordanţele se datorează faptului că într-un număr de 26 de 

dosare a fost selectat greşit ca document final „încheiere cameră preliminară“ care nu este 

document final în sistemul statistic ori a fost selectat greşit ca document final „încheiere 

şedinţă secretă“ în loc de „încheiere încuviinţare ascultare “. 

 Şi în materie civilă neconcordanţele se datorează faptului că într-un număr de 138 de 

dosare nu s-a selectat corect documentul final. Astfel, în camera de consiliu s-a selectat 

greşit ca şi document final „hotărâre intermediară“ în loc de „încheiere finală dezinvestire“; 

s-a selectat greşit ca şi document final „încheiere îndreptare eroare materială“ în loc de 

„încheiere finală dezinvestire “- la dosarele mai vechi de  anul 2006 - introduse în ECRIS 

doar pentru soluţionarea cererilor de îndreptare a erorii materiale; s-a  selectat greşit ca şi 

document final la dosarele conexate „încheiere de şedinţă“ în loc de „încheiere finală 

dezinvestire“. 

  

  

 Sintetic, evoluţia volumului de activitate din anul 2015 este redată în tabelele de mai 

jos. 

 

   VOLUM ACTIVITATE / INSTANŢĂ 2015 

 

 

 stoc 

iniţial 

intrate volum 

activitate 

pondere 

volum 

soluţionate stoc 

final 

din care 

suspendate 

nr. 

dosare 

 

1185 

 

5703 

 

6888 

 

16,30% 

 

5936 

 

952 

 

121 

complexitate 

dosare 

 

7957 

 

21213 

 

29170 

 

14,70% 

 

22502 

 

6668 

 

612 

 

 

                                   VOLUM ACTIVITATE / MATERII 2015 

 

 

MATERIE stoc 

iniţial 

intrate volum 

activitate 

soluţionate stoc 

final 

din care 

suspendate 

 

PENAL 

 

 

55 

 

408 

 

463 

 

387 

 

76 

 

0 

 

CIVIL 

 

 

534 

 

3530 

 

4064 

 

3615 

 

451 

 

57 

 

CONTENCIOS 

ADMINISTRATIV ŞI 

FISCAL 

 

 

142 

 

 

522 

 

 

664 

 

558 

 

106 

 

3 
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LITIGII CU 

PROFESIONIŞTII 

225 605 830 732 97 33 

 

MINORI ŞI FAMILIE 

 

 

229 

  

638 

 

867 

 

644 

 

222 

 

28 

 

 

 

                                    VOLUM ACTIVITATE / COMPLETE  2015 

 

 

COMPLET stoc iniţial intrate volum 

activitate 

soluţionate stoc final din care suspendate 

 

C.A.I 

 

1 

 

 

11 

 

 

12 

 

10 

 

2 

 

0 

 

C.A.II 

 

1 

 

 

4 

 

5 

 

4 

 

1 

 

0 

 

C1 

 

212 

 

 

 

455 

 

 

667 

 

 

441 

 

145 

 

26 

 

C10 

 

116 

 

 

375 

 

491 

 

314 

 

104 

 

26 

 

C2 

 

 

321 

 

469  

 

 

790 

 

490 

 

228 

 

10 

 

C3 

 

 

70 

 

112 

 

182 

 

157 

 

17 

 

5 

 

C4 

 

 

32 

 

65 

 

97 

 

59 

 

31 

 

1 

 

C4 penal 

 

 

0 

 

9 

 

9 

 

8 

 

1 

 

0 

 

C5 

 

 

194 

 

466 

 

660 

 

385 

 

192 

 

33 

 

C6 

 

 

25 

 

101 

 

126 

 

90 

 

26 

 

1 

 

C6 civil 

 

 

57 

 

58 

 

115 

 

116 

 

0 

 

2 

 

C7 

 

 

16 

 

121 

 

137 

 

109 

 

23 

 

0 

 

C7 civil 

 

 

31 

 

192 

 

223 

 

194 

 

27 

 

0 
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C8 

 

 

0 

 

61 

 

61 

 

47 

 

11 

 

0 

 

C8 civil 

 

 

1 

 

125 

 

126 

 

96 

 

25 

 

0 

 

CC1 

 

 

17 

 

633 

 

650 

 

546 

 

13 

 

0 

 

CC10 

 

 

16 

 

681 

 

697 

 

630 

 

9 

 

0 

 

CC2 

 

 

30 

 

680 

 

710 

 

636 

 

16 

 

0 

 

CC3 

 

 

7 

 

374 

 

381 

 

358 

 

1 

 

1 

 

CC4 

 

 

0 

 

263 

 

263 

 

256 

 

6 

 

0 

 

CC5 

 

 

13 

 

667 

 

680 

 

582 

 

16 

 

3 

 

CC6 

 

 

0 

 

244 

 

244 

 

240 

 

5 

 

1 

 

CCP4 

 

 

0 

 

4 

 

4 

 

0 

 

1 

 

0 

 

CCP6 

 

 

7 

 

28 

 

35 

 

13 

 

0 

 

0 

 

CCP7 

 

 

2 

 

108 

 

110 

 

19 

 

4 

 

0 

 

CCP8 

 

 

0 

 

60 

 

60 

 

10 

 

22 

 

0 

 

CDL1 

 

 

1 

 

21 

 

22 

 

22 

 

0 

 

0 

 

CDL2 

 

 

1 

 

13 

 

14 

 

14 

 

0 

 

0 

 

CDL3 

 

 

0 

 

14 

 

14 

 

14 

 

0 

 

0 

 

CDL4 

 

 

0 

 

47 

 

47 

 

45 

 

1 

 

0 

 

CDL5 

 

1 

 

8 

 

9 

 

8 

 

1 

 

0 
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CDL6 

 

 

1 

 

24 

 

25 

 

23 

 

2 

 

0 

 

 

 

  1.2. Încărcătura pe judecător. 

 

 

În perioada de referinţă 01.01.2015 – 31.12.2015 încărcătura pe judecător se prezintă 

astfel cum este redată în tabelul de mai jos: 

 

magistrat Număr de dosare distincte la care a participat 

Herciu Cristina-Daniela 1122 

Corduneanu Niculina 1094 

Florincaş Gheorghiţa 1139 

Costantea Raveca Loredana 1065 

Cozi Adina 691 

Ordog Erika 78 

Nemeş Ioan 179 

Trandafir Gabriela 366 

Ionaş Petru                                                        252 

Cărpinean Cristiana Camelia                            219 

 

 

 

 Potrivit datelor statistice, la un număr mediu de 7 judecători încărcătura pe schemă a 

fost de 765 dosare, iar încărcătura pe judecător a fost de 984 de dosare. 

 Numărul hotărârilor pronunţate de judecători evidenţiate de sistemul STATIS în 

perioada de referinţă este următorul: 

- Florincaş Gheorghiţa – 314 hotărâri în dosarele soluţionate în şedinţă publică şi 652 

hotărâri în camera de consiliu, în total 966 de hotărâri. 

- Constantea Loredana Raveca – 449  hotărâri în dosarele soluţionate în şedinţă 

publică şi 591 hotărâri în camera de consiliu, în total 1040 de hotărâri. 

- Herciu Cristina Daniela – 490 hotărâri în dosarele soluţionate în şedinţă publică şi 

650 hotărâri în camera de consiliu, în total 1140 de hotărâri. 

- Corduneanu Niculina – 385 hotărâri în dosarele soluţionate în şedinţă publică şi 590 

hotărâri în camera de consiliu, în total 975 de hotărâri. 

- Cozi Adina – 310 hotărâri în dosarele soluţionate în şedinţă publică şi 375 hotărâri în 

camera de consiliu, în total 685 de hotărâri. 

- Trandafir Gabriela – 312 hotărâri în dosarele soluţionate în şedinţă publică şi 24 

hotărâri în camera de consiliu, în total 336 de hotărâri. 

- Nemeş Ioan – 172 hotărâri în dosarele soluţionate în şedinţă publică şi 15 hotărâri în 

camera de consiliu, în total 187 de hotărâri. 

- Ördog Erica – 31 hotărâri în dosarele soluţionate în şedinţă publică şi 24 hotărâri în 

camera de consiliu, în total 55 de hotărâri. 

- Cărpinean Cristiana Camelia – 28 hotărâri în dosarele soluţionate în şedinţă publică 

şi 232 hotărâri în camera de consiliu, în total 260 de hotărâri. 

- Ionaş Petru – 38 hotărâri în dosarele soluţionate în şedinţă publică şi 240 hotărâri în 

camera de consiliu, în total 278 de hotărâri. 

- Tot aici menţionăm că în cele 2 complete colegiale a fost pronunţat un număr de 14 

hotărâri (contestaţii anulare – somaţii de plată). 
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 Sintetic încărcătura pe judecător pentru perioada 01.01.2015- 31.01.2015 este redată 

şi în tabelul de mai jos. 

 

Magistrat  Numar 

de dosare 

distincte 

la care a 

participat 

Numar 

dosare 

solutionate 

 

Complexitate 

dosare 

soluţionate 

complexitate 

dosare 

nesoluţionate 

Total 

complexitate 

Florincas 

Gheorghita  

 

1139 613 1961,80 1610.76 3572.56 

Herciu Cristina-

Daniela  

1122 638 2102.80 1966.79 4069.59 

 

Corduneanu 

Niculina 

  

1094 552 1626.80 2455.06 4081.86 

Costantea 

Raveca Loredana  

1065 649 

 

1875.60 1930.34 3805.94 

Cozi Adina  

 

691 543 1255.00 1064.26 2319.26 

Trandafir 

Gabriela  

 

366 296 1112.10 920.46 2032.56 

Ionaş Petru  252 24 106.20 341.80 448.00 

 

Cărpinean 

Cristiana 

Camelia 

219 14 51.60 323.75 375.35 

Nemeş Ioan 

 

179 192 589.40 325.50 914.90 

Ördög Erika  

 

78 55 90.00 23.62 113.62 

 

                      1.3. Managementul resurselor umane. 

 

În cursul anului 2015 Judecătoria Hunedoara a avut o schemă de personal cu 9 

magistraţi. 

În tot cursul anului în cadrul instanţei şi-au desfăşurat activitatea în medie 7 

judecători . 

Şi în cursul anului 2015 în schema de personal a magistraţilor au existat fluctuaţii de 

personal după cum urmează : în luna ianuarie în urma examenului de capacitate d-na 

judecător Ördog Erica a fost numită judecător definitiv la Judecătoria Miercurea Ciuc ; la 

data de  01.06.2015 în urma examenului de promovare în grad profesional d-nul judecător 

Nemeş Ioan a fost numit la Tribunalul Hunedoara ; din luna iulie 2015 la Judecătoria 

Hunedoara au fost repartizaţi 2 judecători stagiari respectiv d-ra judecător Cărpinean 

Cristiana Camelia şi d-nul judecător Ionaş Petru ; din 15.12.2015 în urma promovării 

examenului organizat în baza art. 33 din Legea nr. 303/2004 la instanţa noastră a fost numit 

d-nul judecător Vlase Gheorghe. 

Astfel, la finele anului 2015 toate cele 9 posturi de execuţie în funcţia de judecător au 

fost ocupate, rămânând vacant doar postul de conducere pentru funcţia de vicepreşedinte. 

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

specializate, au fost repartizaţi 5 judecători definitivi pe complete specializate în materiile: 

civil, litigii cu profesioniştii, contencios administrativ şi fiscal, minori şi familie şi 2 
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judecători pe complete specializate în materie penală. Cei doi 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”. Din luna iulie 

celor doi judecători stagiari li s-au format completuri în a căror componenţă au intrat caue 

din cele  prevăzute de lege. 

La judecătoria Hunedoara toţi judecătorii definitivi au fost repartizaţi şi în complete 

specializate să soluţioneze cauze penale de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi. 

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. 

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. 

În anul 2015 doi grefieri de şedinţă au fost delegaţi la Tribunalul Hunedoara , unul pe 

întreg parcursul anului iar începând cu data de 01.09.2015. 

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. 

Raportând numărul grefierilor de şedinţă la numărul judecătorilor, rezultă că fiecare 

judecător a participat la şedinţe de judecată, de regulă cu aceeaşi 2 grefieri, încercându-se a 

se păstra pe cât posibil module stabile care să contribuie la eficientizarea activităţii 

completelor. 

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. 

Şi în cursul anului 2015 s-a adoptat un stil flexibil al managementului resurselor 

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

instanţei să fie realizate. 
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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. 

 

                   1.4. Analiza activităţii instanţei din perspectiva indicatorilor de eficienţă. 

 

 

1.4.1. Operativitatea pe instanţă. 

 

La nivelul anului 2015 s-au soluţionat 5936 de dosare dintr-un total de 5703 

dosare nou intrate înregistrându-se o operativitate de 104 % acest indice plasând 

instanţa în gradul eficient. 

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

superior al Magistraturii, aceasta constând în raportarea numărului cauzelor soluţionate la 

numărul cauzelor intrate x 100.   

 

Total stoc iniţial 

  

Total intrări Total volum Total dosare 

soluţionate 

Operativitate 

instanţă 

1185 5703 6888 5936 104% 

 

 

 Indicatorii de eficienţă, potrivit rapoartelor generate automat de sistemul de statistică 

STATIS sunt redaţi şi în tabelele de mai jos. 

 

 

RATA DE SOLUŢIONARE 

E01.Q03 Rata de soluţionare. Toate materiile 

Export 

Excel 

NUMAR DOSARE 
VALOAR

E 

INDICAT

OR 

GRAD DE EFICIENTA 

SOLUTION

ATE 

INTRA

TE 

FOART

E 

EFICIE

NT 

EFICIE

NT 

SATISFACA

TOR 

INEFICIE

NT 

5936 5703 104,09%     
 

    

 

SITUATIE STATISTICA 

E01.Q03 Rata de soluţionare materii nonpenale. 

Export 

Excel 

NUMAR DOSARE 
VALOAR

E 

INDICAT

OR 

GRAD DE EFICIENTA 

SOLUTION

ATE 

INTRA

TE 

FOART

E 

EFICIE

NT 

EFICIE

NT 

SATISFACA

TOR 

INEFICIE

NT 

5549 5295 104,80%     
 

    

 

E01.Q03 Rata de solutionare. Materie PENAL. 

Export 

Excel 

NUMAR DOSARE VALOAR

E 

GRAD DE EFICIENTA 

SOLUTION INTRA FOART EFICIE SATISFACA INEFICIE
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ATE TE INDICAT

OR 

E 

EFICIE

NT 

NT TOR NT 

387 408 94,85%       
 

  

 

VECHIME DOSARE IN STOC 

 

E02.Q03 Vechime dosare in stoc. TOATE MATERIILE 

Export 

Excel 

NUMAR DOSARE 
VALOAR

E 

INDICAT

OR 

GRAD DE EFICIENTA 

IN 

STOC 

DIN CARE 

MAI VECHI 

DE 

1,5 ANI 

FOART

E 

EFICIE

NT 

EFICIE

NT 

SATISFACA

TOR 

INEFICIE

NT 

952 38 3,99%   
 

      

 

 

E02.Q03 Vechime dosare in stoc. MATERIILE NONPENALE 

Export 

Excel 

NUMAR DOSARE 
VALOAR

E 

INDICAT

OR 

GRAD DE EFICIENTA 

IN 

STOC 

DIN CARE 

MAI VECHI 

DE 

1,5 ANI 

FOART

E 

EFICIE

NT 

EFICIE

NT 

SATISFACA

TOR 

INEFICIE

NT 

876 37 4,22%   
 

      

 

E02.Q03 Vechime dosare in stoc. MATERIE PENAL 

Export 

Excel 

NUMAR DOSARE 
VALOAR

E 

INDICAT

OR 

GRAD DE EFICIENTA 

IN 

STOC 

DIN CARE 

MAI VECHI 

DE 

1,5 ANI 

FOART

E 

EFICIE

NT 

EFICIE

NT 

SATISFACA

TOR 

INEFICIE

NT 

76 1 1,32%   
 

      

 
  

 

 

PONDERE DOSARE ÎNCHISE ÎNTR-UN AN 

 

E03.Q03 Pondere dosare inchise intr-un an, TOATE MATERIILE. 

Export Excel 

TOTAL 

NUMAR DOSARE VALOARE 

INDICATOR 

GRAD GENERAL DE EFICIENTA 

SOLUTIONATE 
DIN CARE 

INTR-UN AN 

FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

5936 5769 97,19%   
 

      

 

E03.Q03 Pondere dosare inchise intr-un an, MATERIILE NONPENALE. 

Export Excel 

TOTAL 

NUMAR DOSARE VALOARE 

INDICATOR 

GRAD GENERAL DE EFICIENTA 

SOLUTIONATE 
DIN CARE 

INTR-UN AN 

FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 
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5549 5382 96,99%   
 

      

 

E03.Q03 Pondere dosare inchise intr-un an, MATERIE PENAL. 

Export Excel 

TOTAL 

NUMAR DOSARE VALOARE 

INDICATOR 

GRAD GENERAL DE EFICIENTA 

SOLUTIONATE 
DIN CARE 

INTR-UN AN 

FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

387 387 100,00%   
 

      

 

 

DURATA MEDIE DE SOLUŢIONARE 

 

E04.Q02 Durata medie de solutionare, analiza Judecatorie. 

Export Excel 

DOSARE 

SOLUTIONATE 

DURATA MEDIE SOLUTIONARE GRAD GENERAL DE EFICIENTA 

PENAL NON PENAL 
FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

5906 2,11 2,50 
  

P C 
 

  

 

  

 

 

 

HOTĂRÂRI REDACTATE PESTE TERMENUL LEGAL 

 

E05.Q03 Hotarari redactate peste Termenul Legal, TOATE MATERIILE. 

Export Excel 

DOSARE SOLUTIONATE 

VALOARE 

INDICATOR 

MEDIE 

DEPASIRE 

IN ZILE 

GRAD GENERAL DE EFICIENTA 

PRIN 

HOTARARE 

DIN CARE 

NEREDACTATE 

IN TERMEN 

FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

2328 267 11,47% 6,63     
 

   

 

E05.Q03 Hotarari redactate peste Termenul Legal, MATERIILE NONPENALE. 

Export Excel 

DOSARE SOLUTIONATE 

VALOARE 

INDICATOR 

MEDIE 

DEPASIRE 

IN ZILE 

GRAD GENERAL DE EFICIENTA 

PRIN 

HOTARARE 

DIN CARE 

NEREDACTATE 

IN TERMEN 

FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

2115 253 11,96% 6,52     
 

   

 

E05.Q03 Hotarari redactate peste Termenul Legal MATERIE PENAL. 

Export Excel 

DOSARE SOLUTIONATE 

VALOARE 

INDICATOR 

MEDIE 

DEPASIRE 

IN ZILE 

GRAD GENERAL DE EFICIENTA 

PRIN 

HOTARARE 

DIN CARE 

NEREDACTATE 

IN TERMEN 

FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

213 14 6,57% 8,64   
 

      

 
 

 

 

EFICIENTA INSTANTEI - SINTEZA 

 

E06.Q03 Indicatori Eficienta, TOATE MATERIILE 
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GRAD GENERAL DE EFICIENTA 

FOARTE EFICIENT EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

      

 

E06.Q03 Indicatori EficientaMATERIILE NONPENALE 

  

GRAD GENERAL DE EFICIENTA 

FOARTE EFICIENT EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

      

 

E06.Q03 Indicatori Eficienta, MATERIE PENAL 

  

GRAD GENERAL DE EFICIENTA 

FOARTE EFICIENT EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

     

 

 

 

 

               1.5.      Probleme de management al instanţei. 

 

În cursul anului 2015 conducerea administrativ – judiciară a activităţii curente a 

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

un vicepreşedinte cu delegare. 

Echipa managerială a promovat pe parcursul anului 2015 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 2015, 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 consumabilele solicitate pentru desfăşurarea 

activităţii curente, produsele de igienă şi curăţenie şi s-a realizat achiziţionarea de robe noi şi 

insigne pentru judecători. 

Nici sub aspectul managementului resurselor umane la nivelul instanţei noastre nu s-

au înregistrat dificultăţi în anul 2015 fiind ocupate succesiv  toate cele 9 posturi de 

judecători existente în organigrama de personal, vacant fiind postul de vicepreşedinte. 

 Schema personalului auxiliar de specialitate a fost ocupată în întregime, neexistând  

deficienţe nici în privinţa acestei categorii de personal .  

 În perioada de referinţă colegiul de conducere a adoptat hotărâri, menite să asigure 

buna organizare şi funcţionare a activităţii instanţei, cu respectarea normelor ROI. Colegiul 

de conducere a luat astfel spre examinare delegarea judecătorilor care au îndeplinit şi alte 

atribuţii decât activitatea de judecată, configurarea completelor de judecată, modificări în 

componenţa acestora, listele de permanenţă şi modificările intervenite, configurarea 

completelor de judecată pe perioada vacanţei judecătoreşti. 

 

 

 

                     I.2 Infrastructura şi capacitatea instituţională a instanţei. 
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Judecătoria Hunedoara îşi desfăşoară activitatea într-un imobil modern proprietatea 

Ministerului Justiţiei ca urmare a lucrărilor de extindere şi modernizare, ce s-au finalizat la 

finele anului 2014.  

 Astfel, în prezent locaţia sediului Judecătoriei Hunedoara constituie un mediu optim 

de desfăşurare a activităţii specifice unei instanţe judecătoreşti, ce se ridică la standarde 

europene. 

 

Putem spune că 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. 

Referitor la compartimentarea clădirii menţionăm că la parterul acesteia, Judecătoria 

Hunedoara 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. 

Tot la parterul clădirii există amenajate 2 camere de consiliu, destinate desfăşurării 

şedinţelor civile şi penale care însă nu sunt prevăzute cu instalaţii de sonorizare şi 

înregistrare, 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 calculatoare şi 

imprimante 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 sunt 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. 

Se poate constata că toate compartimentele şi spaţiile clădirii la care are acces 

publicul, sunt concentrate la parter şi subsol astfel încât să fie uşurat accesul justiţiabililor la 

aceste spaţii, fiind limitat totodată accesul publicului la nivelul superior al imobilului unde 

funcţionează birourile judecătorilor şi  grefierilor.  

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

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

Toate birourile judecătorilor precum şi încăperea secretariatului sunt dotate cu 

mobilier modern şi covoare noi. 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 ce 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 a fost implementat soft-ul de 

evidenţă informatizată ECRIS furnizat de SC Indaco Systems,  funcţionând în prezent în 

sistemul ECRIS 4.  

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, având totodată 

acces la aplicaţia EMAP, fiind utilizat şi programul de evidenţă a legislaţiei LEGIS 

actualizat în permanenţă ce satisface nevoile magistraţilor care-l consultă. În fiecare birou de 

judecători există instalată câte o imprimantă performantă.  

De asemenea fiecare grefier are câte un calculator cu acces la internet, la aplicaţia 

LEGIS,  iar grefierul şef are acces şi la baza de date informatizată a persoanei DEPABD. 

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

imprimantă. În cursul anului 2015 în registratura judecătoriei a fost instalat un post 

telefonic nou.  

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

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

La finele anului 2015 Judecătoriei Hunedoara i-a fost repartizat un autoturism nou 

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

ridicarea consumabilelor de la sediul Tribunalului Hunedoara şi deplasarea dosarelor la 

sediul altor instanţe precum şi a judecătorilor la diferite şedinţe şi seminarii. 

Evidenţiem tot la acest capitol că imobilul judecătoriei este dotat cu un lift,  cu o 

platformă pentru persoanele cu dizabilităţi precum şi cu un generator electric. 

 Incinta sediului dispune de spaţii generoase de parcare şi   căi separate de acces în 

clădire, iar scara principală de acces a fost echipată la finele anului cu covoare 

antiderapante pentru a preveni posibile accidentări. 

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

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

 În concluzie, imobilul în care funcţionează judecătoria şi resursele materiale aflate 

la dispoziţia instanţei corespund în întregime nevoilor pentru desfăşurarea în condiţii 

optime a activităţii întregului personal. 

 

 

 

 

 

   I.3. Calitatea actului de justiţie. 

 



 14 

I.3.1. 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. 

 Numărul hotărârilor pronunţate de instanţă şi atacate cu o cale de atac, este poate 

cel mai relevant indicator în ceea ce priveşte gradul de satisfacere, respectiv de convingere 

a justiţiabililor cu privire la pronunţarea unor soluţii corecte. Aceasta pentru că în 

principiu se apelează la o cale de atac atunci când justiţiabilul are impresia subiectivă că 

judecata instanţei nu-l mulţumeşte, ori nu a soluţionat corect litigiul dedus judecăţii.  

 

Din totalul de 5936 hotărâri pronunţate de Judecătoria Hunedoara în anul 2015 au fost 

atacate la instanţele de control judiciar un număr de 775 hotărâri, rezultând un 

procentaj de atacabilitate de 13,5 %. 

 

 Pe materii ponderea atacabilităţii hotărârilor se prezintă astfel: 

 

materie Nr.dosare 

soluţionate 

apel recurs contestaţii atacabilitate 

civil 5549 587 68 0 11,80% 

penal 387 64 0 56 31,00% 

TOTAL 5936 651 68 56 13,03% 

 

 

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

Hunedoara, un număr de 694 dosare, fiind modificate un număr de 178 hotărâri, şi trimise 

spre rejudecare un număr de 38 de hotărâri indicele de desfiinţare în această materie fiind 

de 31,12%. 

 În materie penală au fost soluţionate de Tribunalul Hunedoara un număr de 56 

dosare (contestaţii), din care au fost admise contestaţiile într-un număr de 4 dosare rezultând 

un indice de desfiinţare/casare de 7,1%.  

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

45 dosare, din care au fost modificate un număr de 21 hotărâri, şi trimise spre rejudecare un 

număr de 2 hotărâri rezultând un indice de desfiinţare de 51,1%. 

 În total, pe instanţă, dintr-un număr de 795 hotărâri soluţionate în căile de atac, au 

fost modificate/ desfiinţate un număr de 243 de hotărâri, rezultând un procent de 

modificare/desfiinţare de 30,56%. 

 Întrucât, sistemul statistic actual nu permite înregistrarea riguroasă a motivelor de 

modificare/casare situaţia acestora nu poate rezulta decât din înregistrările rfectuate în 

registrul special precum şi din lecturarea hotărârilor judecătoreşti propriu-zise. 

 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; 
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- 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 2015 trimestrial,situaţia  hotărârilor pronunţate de aceste secţii 

prin care au fost desfiinţate/casate în căile de atac hotărârile Judecătoriei Hunedoara, acestea 

fiind aduse la cunoştinţa judecătorilor prin afişare pe intranetul instanţei. 

 

                       I.3.2.   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. 

   

  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. 
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  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.  

 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 de soluţionare a cauzelor, pe diferite materii, la Judecătoria 

Hunedoara este redată în tabelul de mai jos:  

 

materia stadiu  

procesual 

nr. total 

soluţionate 

0-6 

luni 

6-12 

luni 

1-

1,5 

ani 

1,5-2 

ani 

2-3 

ani 

3-4 

ani 

penal fond 375 359 16     

civil fond 3611 3302 194 50 28 28 9 

litigii cu 

profesioniştii 

fond 718 660 42 10 4 2  

contencios 

administrativ şi 

fiscal 

fond 558 518 37 3    

minori şi familie fond 644 509 102 25 4 4  

litigii cu 

profesioniştii 

contestaţie în 

anulare-fond 

14 14      

civil contestaţie în 

anulare-fond 

1 1      

penal revizuire-fond 12 11 1     

civil revizuire-fond 3 2 1     

 

 Motivele de tergiversare a soluţionării cauzelor sunt cele din anii anteriori, 

neexistând practic modificări nici în ceea ce priveşte ponderea acestora. 

 Între motivele obiective care au împiedicat soluţionarea cauzelor într-un termen 

rezonabil, cele mai frecvente au fost următoarele: 

- efectuarea cu întârziere a lucrărilor de către experţi şi întocmirea rapoartelor de 

expertiză cu nerespectarea cerinţelor legale 

- exercitarea necorespunzătoare sau abuzivă a drepturilor procesuale de către părţile 

din proces  

- formularea unor cereri informe sau incomplete urmate de multiple precizări 

- formularea repetată a unor cereri de amânare de către avocaţii părţilor, care nu-şi 

asigură substituirea pe motivul că nu au avut posibilitatea de a asigura un coleg substituient  

ori că nu acceptă clientul substituirea  

- necomunicarea la termenele stabilite a relaţiilor solicitate de instanţă altor instituţii 

publice  

- neîntocmirea referatelor de evaluare la timp pentru inculpaţii minori arestaţi 

preventiv aflaţi în Penitenciare de minori şi Tineri din ţară 

- nerealizarea corespunzătoare a procedurilor de comunicare a citaţiilor de diferiţi 

factori poştali 

 Între cauzele subiective care au condus la tergiversarea soluţionării cauzelor putem 

reţine stabilirea unor obiective neclare şi imprecise pentru expertizele dispuse, necenzurarea 

de către instanţă a obiecţiunilor formulate de părţi la rapoartele de expertiză, neplata la timp 

a onorariilor experţilor stabilite în sarcina părţilor, neaplicarea strictă a dispoziţiilor 

procedurale şi nesancţionarea conduitei culpabile a părţilor. 
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 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 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.  

   

                        1.3.3. 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. 

             Pentru unificarea practicii judiciare în cursul anului 2015 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 de practică neunitară, care la nivelul instanţei 

noastre au fost doar situaţii izolate.  

 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 multiplelor modificări legislative modificări legislative în cadrul şedinţelor 

de învăţământ profesional a prezentat un interes major practica instanţelor de control 

judiciar şi soluţiile adoptate cu ocazia întâlnirilor trimestriale organizate la nivelul Curţii de 

apel. Se cuvine a se preciza că s-au pus la dispoziţia tuturor magistraţilor toate minutele 

întâlnirilor magistraţilor transmise de diferite instanţe din ţară.  

           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, precum şi la cele organizate la nivelul Tribunalului Hunedoara.  

               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. 
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 În acest context mai menţionăm că magistraţii instanţei noastre au participat la 

întâlnirile organizate pentru dezbaterea problemelor ce au generat practică neunitară 

organizate la Curtea de Apel Alba Iulia astfel, Florincaş Gheorghiţa a participat la două 

astfel de întâlniri în materie civilă, Herciu Cristina Daniela a participat la o întâlnire în 

materia contenciosului administrativ şi fiscal, Nemeş Ioan a participat la o întâlnire în 

materie penală iar Trandafir Gabriela a participat la trei întâlniri tot în materie penală. 

 La întâlnirea organizată la nivelului Tribunalului Hunedoara în luna octombrie în 

materie penală au participat Cozi Adina, Constantea Raveca Loredana, Trandafir Gabriela şi 

Ionaş Petru. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 În anul 2015 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat soluţii în 

numeroase speţe, dar acestea nu sunt de natură să schimbe practica instanţelor, fiind soluţii 

pronunţate potrivit jurisprudenţei anterioare a Curţii. Cu toate acestea am identificat câteva 

hotărâri care sunt de natură a clarifica unele aspecte asupra cărora curtea s-a pronunţat deja. 

 

Art. 6 CEDO 

Cauza Colac v România 

 În prezenta cauză, sunt redate aprecierile Curţii cu privire la modul în care trebuie să 

procedeze o instanţă atunci când, în cadrul unei proceduri penale, nu poate aduce martorii 

audiaţi în cursul urmăriri penale, pentru a fi audiaţi şi în faţa instanţei. 

Pentru a ajunge la acest rezultat, Curtea, a dat câteva exemple în care autorităţile au procedat 

în mod corect şi altele în care nu au procedat în mod corect încălcând astfel art. 6 par. 3 lit. 

d) coroborat cu art. 6 par. 1 din Convenţie. 

 Rezumat hotărâre 

 Încălcarea art. 6 par. 3 lit. d) coroborat cu art. 6 par. 1 din Convenţie întrucât în nicio 

fază procesuală reclamantului nu i s-a dat ocazia să adreseze întrebări martorilor absenţi în 

faza cercetării judecătoreşti, ce fuseseră audiaţi în faza urmăririi penale, martori ale căror 

declarţii au avut o importanţă considerabilă în stabilirea vinovăţiei reclamantului. În plus, 

autorităţile interne nu au respectat normele de procedură penală în vigoare la momentul 

faptelor, care fuseseră instituite pentru a contrabalansa absenţa martorilor, iar declaraţiile 

date în etapa urmăririi penale de către martorii absenţi nu au fost citite în proces pentru a 

putea fi folosite ca probe. 

 Aprecierile Curţii 

 

 Curtea a reamintit că garanţiile consacrate de art. 6 par. 3 lit. d) din Convenţie 

reprezintă aspecte specifice dreptului la un proces echitabil,prevăzut la art. 6 par.1 din 

Convenţie, care trebuie luate în considerare în cadrul oricărei evaluări a caracterului 

echitabil al procedurii. Din acest motiv, Curtea a considerat necesar să examineze plângerea 

din perspectiva celor două dispoziţii coroborate (a se vedea /Al-Khawaja şi Tahery c. 

Regatului Unit/ (MC), nr. 26.766/05 şi 22.228/06, pct. 118, CEDO 2011, şi /Aigner c. 

Austriei/, nr. 28.328/03,pct. 33, 10 mai 2012). 

 Principala preocupare a Curţii în temeiul art. 6 par. 1 din Convenţie este să evalueze 

caracterul echitabil al procesului penal în ansamblu (a se vedea, printre altele, /Taxquet c. 

Belgiei/ (MC), nr. 926/05, par.84). În realizarea acestei evaluări, Curtea va examina procesul 

în ansamblu, având în vedere dreptul la apărare, dar şi, de asemenea,interesul public, precum 

şi cel al victimelor ca infracţiunea respectivă să fie instrumentată în mod corespunzător (a se 
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vedea, /Gafgen c.Germaniei/ (MC), nr. 22.978/05, par. 175) şi, atunci când este necesar, 

drepturile martorilor (a se vedea, printre multe altele, /Doorson c.Ţărilor de Jos/, 26 martie 

1996, par. 70, Culegere de hotărâri şi decizii 1996-II). În acest context este de reamintit, de 

asemenea, că admisibilitatea probelor este o chestiune care trebuie reglementată prin 

legislaţia naţională şi de instanţele naţionale, iar unica preocupare a Curţii este să examineze 

dacă procesul s-a derulat în mod echitabil (a se vedea /supra/, /Al-Khawaja şi Tahery/, par. 

118). 

 Art. 6 par. 3 lit. d) din Convenţie consacră principiul potrivit căruia, înainte de 

condamnarea unui acuzat, toate probele împotriva acestuia trebuie prezentate, în mod 

obişnuit, în şedinţă publică, în prezenţa acestuia, în scopul dezbaterii contradictorii. 

Principiul fundamental este acela că un inculpat într-un proces penal ar trebui să aibă 

posibilitatea efectivă de a contesta probele în acuzare. Sunt posibile excepţii de la acest 

principiu, dar acestea nu trebuie să încalce dreptul la apărare, care, ca regulă, impune nu 

numai ca un inculpat să cunoască identitatea acuzatorilor săi astfel încât să fie în măsură să 

conteste probitatea şi credibilitatea lor, dar şi ca acuzatul să aibă posibilitatea adecvată şi 

corespunzătoare de a confrunta şi de a adresa întrebări martorilor în acuzare, fie când 

martorul dă declaraţia sa sau într-o etapă ulterioară a procesului (a se vedea /Gabrielyan 

c.Armeniei/, nr. 8.088/05, par. 76, 10 aprilie 2012, şi /Solakov c. FosteiRepublici Iugoslave 

a Macedoniei/, nr. 47.023/99, par. 57). 

 Curtea a observat că prezenta cerere nu priveşte martori a căror identitate nu a fost 

dezvăluită acuzatului. În prezenta cauză un număr semnificativ al victimelor şi al martorilor 

la evenimentele contestate,respectiv C.R., G.C.R., C.R.R., F.P.D., I.A.P., I.I.C., T.E.P., 

M.M.K.,Y.F., N.K., K.S.E., S.S. şi G.C., au refuzat să depună mărturie în instanţă şi astfel 

nu au putut fi audiaţi de către instanţa de judecată. Nici apărarea nu a putut să îi examineze 

sau să le observe comportamentul în cadrul interogatoriului pentru a-şi forma propriul punct 

de vedere asupra probităţii şi credibilităţii lor. În ciuda argumentelor hotărârii Curţii de Apel 

Iaşi din 21 februarie 2006, cu excepţia mărturiei lui I.I.C., nu există nicio probă în dosar că 

declaraţiile date în etapa urmăririi penale a procedurii de către martorii menţionaţi mai sus în 

prezenţa unui procuror au fost citite efectiv în proces înainte de a fi admise ca probe de către 

instanţele interne. Reiese din probele aflate la dosar şi din susţinerile părţilor că, atunci când 

martorii au fost audiaţi în etapa urmăririi penale a procedurii, reclamantul şi avocatul său nu 

erau prezenţi. Astfel, apărarea nu a avut ocazia de a confrunta martorii respectivi în nicio 

etapă a procesului. 

 În ceea ce priveşte acceptarea ca probatoriu a declaraţiilor unor martori care nu s-au 

prezentat în instanţă şi care nu au putut fi interogaţi de către acuzat în nicio etapă a 

procesului, Curtea a clarificat în hotărârea sa pronunţată în cauza /Al-Khawaja şi Tahery/ că 

pentru a determina dacă admiterea unor astfel de probe era compatibilă cu dreptul la un 

proces echitabil trebuia să se stabilească mai întâi că exista un motiv temeinic pentru 

neprezentarea martorilor. În al doilea rând, atunci când depoziţia unui martor absent era 

temeiul unic sau decisiv pentru o condamnare, erau necesare măsuri de contrabalansare 

suficiente, inclusiv existenţa unor garanţii procedurale solide, care să permită o apreciere 

echitabilă şi corespunzătoare a fiabilităţii probelor în cauză. 

 Cerinţa de a exista un motiv întemeiat pentru a admite depoziţia unui martor absent 

este o chestiune preliminară care trebuie examinată înainte de a se pronunţa dacă proba a 

fost unică sau decisivă. Chiar în cazul în care depoziţia unui martor absent nu a fost unică 

sau decisivă, Curtea a identificat totuşi o încălcare a art. 6 par. 1 şi art. 6 par. 3lit. d) din 

Convenţie atunci când nu a fost oferit un motiv întemeiat pentru omisiunea audierii 

martorului. Acest lucru se întâmplă deoarece, ca regulă generală, martorii ar trebui să 

depună mărturie în timpul procesului şi toate eforturile rezonabile ar trebui depuse pentru a 

se asigura înfăţişarea lor. Astfel, atunci când martorii nu se înfăţişează pentru a depune 

mărturie, există obligaţia de a verifica dacă absenţa lor este justificată (a se vedea 

/Gabrielyan/, citată anterior). 

 Aşadar, chestiunea preliminară pe care Curtea trebuie să o examineze în prezenta 

cauză este dacă a existat un motiv întemeiat pentru a admite ca probe declaraţiile date în 
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etapa urmăririi penale de către C.R., G.C.R.,C.R.R., F.P.D., I.A.P., I.I.C., T.E.P., M.M.K., 

Y.F., N.K., K.S.E., S.S.şi G.C., fără ca aceste persoane să fie interogate în faza de judecată. 

 Temeiul invocat de autorităţile interne pentru a admite ca probe declaraţiile 

martorilor respectivi, fără ca aceştia să fie interogaţi în cursul cercetării judecătoreşti, a fost 

acela că instanţa de judecată nu a putut asigura înfăţişarea acestora. S-a invocat art. 327 din 

fostul Cod de procedură penală român care prevedea o astfel de posibilitate. 

 Curtea a observat că imposibilitatea autorităţilor de a localiza un martor poate, în 

anumite condiţii, să justifice admiterea ca probă a declaraţiei martorului, chiar dacă apărarea 

nu a avut ocazia de a-i adresa întrebări acestuia sau acesteia (a se vedea, /Tseber 

c.Republicii Cehe/, nr. 46.203/08, par. 48, 22 noiembrie 2012). Cu toate acestea, autorităţile 

naţionale trebuie să adopte măsuri pozitive pentru a-i permite acuzatului să interogheze sau 

să obţină interogarea martorilor acuzării (a se vedea /Lucic c. Croaţiei/, nr. 5.699/11, par.79, 

27 februarie 2014), ceea ce înseamnă că acestea trebuie să caute în mod activ martorii (a se 

vedea, /Rachdad c. Franţei/, nr. 71.846/01, par. 24, 13 noiembrie 2003). Curtea trebuie, prin 

urmare, să se convingă că autorităţile interne au făcut tot ceea ce era rezonabil posibil pentru 

a asigura prezenţa martorului. Cu alte cuvinte, Curtea trebuie să stabilească dacă absenţa 

martorului este imputabilă autorităţilor interne (a se vedea, /Lucic/, citată anterior). 

 Curtea a admis că instanţele interne au depus eforturi pentru a cerceta motivele care 

au stat la baza absenţei martorilor pe care apărarea nu a putut să îi examineze şi pentru a 

asigura înfăţişarea lor. Instanţa de prim grad de jurisdicţie pare să fi citat în mod repetat, fără 

succes, martorii şi, ulterior, a recurs la ajutorul unor agenţi ai statului pentru a obliga unii 

dintre martori să se înfăţişeze. În plus, a solicitat în mod repetat autorităţilor interne 

competente să furnizeze informaţii cu privire la posibilele noi domicilii ale unora dintre 

martori. Autorităţile interne au depus eforturi pentru a identifica locuinţa actuală a unora 

dintre martori şi să stabilească motivele care au stat la baza absenţei acestora. În special, 

autorităţile au stabilit că I.A.P. şi F.P.D. au părăsit ţara şi se aflau în Austria, respectiv Italia. 

În plus, au stabilit că M.K.K., cetăţean străin, nu era deasemenea prezent pe teritoriul ţării şi 

că unii dintre martorii absenţi îşi schimbaseră numele sau părăsiseră adresele la care figurau 

de mai mulţi ani şi locuiau probabil în străinătate. 

 Cu toate acestea, autorităţile nu au depus eforturi suplimentare pentru a localiza 

martorii. 

 Acestea au acceptat răspunsul pe care l-au primit de la mamele lui I.A.P. şi F.P.D. - 

potrivit cărora fiicele lor locuiau în Austria, respectiv în Italia, la adrese necunoscute - fără a 

realiza verificări suplimentare pentru aflarea exactă a adreselor acestora şi nu reiese din 

probele aflate la dosar că au făcut încercări să stabilească locul exact în care se aflau aceştia 

recurgând la mecanismele de asistenţă juridică internaţională, dacă martorele locuiau cu 

adevărat în străinătate. 

 În ceea ce îl priveşte pe M.M.K., autorităţile interne nu au întreprins niciun demers 

pentru a solicita autorităţilor din ţara de origine a acestuia - de asemenea, recurgând la 

mecanismele de asistenţă juridică internaţională - să stabilească localizarea lui. 

 Nici informaţia despre potenţiala plecare a lui T.E.P. în Statele Unite ale Americii nu 

a fost verificată. În plus, afirmaţiile făcute de avocatul reclamantului potrivit cărora I.I.C. 

fusese citat la o adresă greşită nu par să fi fost analizate de autorităţile interne, deşi reiese 

din probele aflate la dosar că I.I.C. locuise fără a fi fost înregistrat la o adresă dintr-o 

localitate din judeţul Neamţ. 

 În plus, rezultă că nu au fost emise citaţii pentru Y.F., N.K., K.S.E.,S.S. sau G.C. şi 

nu există probe la dosar că autorităţile au depus eforturi rezonabile pentru a localiza martorii 

respectivi ori pentru a asigura înfăţişarea lor înaintea instanţelor interne. 

 Prin urmare, Curtea nu este convinsă că eforturile depuse de autorităţi pot fi 

considerate a fi fost suficiente în circumstanţele cauzei (a se vedea, /Artner c. Austriei/, 28 

august 1992, par. 21, caz în care poliţia austriacă a primit instrucţiuni din partea instanţei de 

judecată să depună toate eforturile pentru a găsi un martor absent; /Berisha c.Ţărilor de Jos/ 

(dec.), nr. 42.965/98, 4 mai 2000, caz în care autorităţile olandeze au încercat să contacteze 

un martor care avea reşedinţa pe teritoriul Republicii Slovace prin intermediul autorităţilor 
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slovace; şi /Haas c. Germaniei/ (dec.), nr. 73.047/01, 17 noiembrie 2005, caz în care 

autorităţile germane au depus eforturi considerabile pentru a asigura înfăţişarea unui martor 

care executa o pedeapsă cu închisoarea în Liban). Astfel, nu se poate afirma că existau 

motive întemeiate care să justifice omisiunea aducerii martorilor absenţi spre a fi examinaţi 

sau că autorităţile interne şi-au îndeplinit obligaţia lor de a efectua verificări suplimentare 

spre a se stabili dacă absenţa martorilor era justificată. 

 Este adevărat că la 8 ianuarie 2004 reclamantul nu i-a adresat întrebări lui I.I.C. 

înaintea instanţei de judecată deoarece avocatul său ales era absent, iar, la 3 iunie 2004, 

mărturia lui I.I.C. dată în etapa urmăririi penale a procedurii a fost citită în faţa instanţei. Cu 

toate acestea, nu este suficient pentru Curte să concluzioneze că reclamantul a renunţat la 

dreptul său de a examina respectivul martor. În această privinţă, Curtea a reiterat că orice 

renunţare la exercitarea unui drept garantat prin Convenţie - în măsura în care o astfel de 

renunţare este permisă de dreptul intern - trebuie stabilită într-o manieră lipsită de echivoc (a 

se vedea, /Colozza c. Italiei/, 12 februarie 1985, par. 28). Curtea a observat că reclamantul s-

a plâns în mod repetat în faţa instanţei de prim grad de jurisdicţie şi ulterior în faţa instanţei 

de apel că era privat de posibilitatea de a asculta martorii în cauză, în general, şi pe I.I.C. în 

special. Faptul că autorităţile interne au făcut încercări, chiar dacă fără succes, pentru a 

asigura înfăţişarea lor sau au respins cererile reclamantului în acest scop, pretinzând în mod 

repetat că era imposibil ca martorii respectivi să fie audiaţi, sugerează în mod similar că nu 

s-a considerat că reclamantul renunţase la dreptul său de a-i examina. 

 În ceea ce priveşte argumentul Guvernului potrivit căruia audierea martorilor de 

către instanţe a fost îngreunată având în vedere teama acestora manifestată faţă de 

reclamant, Curtea a reţinut că cererea lui M.A. de a fi audiată de instanţa de prim grad în 

absenţa reclamantului a fost respinsă. În plus, nu există nicio probă la dosar că instanţele 

interne au luat în considerare teama martorilor sau că au considerat-o are prezenta un temei 

pentru decizia lor de a declara imposibilă audierea unora dintre martori. În plus, instanţele 

interne nu s-au bazat şi nu au aplicat nicio măsură specială care să permită martorilor să nu 

se înfăţişeze la proces; nici Guvernul nu a arătat în cadrul observaţiilor sale că martorii nu s-

au înfăţişat deoarece asemenea măsuri fuseseră aplicate (spre deosebire de /Vronchenko c. 

Estoniei/, nr. 59.632/09,par. 58, 18 iulie 2013). Prin urmare, nu există niciun motiv pentru 

examinarea în continuare de către Curte a acestui aspect (a se vedea,/Tseber/, citată anterior, 

par. 47). 

 Consideraţiile anterioare sunt suficiente, în sine, pentru a-i permite Curţii să 

concluzioneze că a fost încălcat art. 6 par. 1 şi 3 lit. d)din Convenţie (a se vedea, /Al-

Khawaja şi Tahery/, citată anterior, şi/Nikolitsas c. Greciei/, nr. 63117/09, par. 35, 3 iulie 

2014). Cu toate acestea, Curtea a observat în prezenta cauză că instanţele interne l-au 

condamnat pe reclamant pentru proxenetism pe baza mai multor mijloace de probă, nu 

numai prin luarea în considerare a declaraţiilor martorilor absenţi. În aceste condiţii, chiar 

dacă s-ar putea accepta că declaraţiile martorilor absenţi ar fi putut să nu reprezinte proba 

unică şi decisivă pe baza căreia s-a bazat condamnarea reclamantului, reiese totuşi din 

motivarea oferită de instanţele interne că declaraţiile acestora au avut o importanţă 

considerabilă în stabilirea circumstanţelor cauzei şi a vinovăţiei reclamantului. 

 De asemenea, reclamantului nu i s-a dat ocazia să adreseze întrebări martorilor 

menţionaţi anterior nici în etapa urmăririi penale, nici în instanţă. În plus, autorităţile interne 

nu au respectat normele de procedură penală în vigoare la momentul faptelor, care fuseseră 

instituite pentru a contrabalansa absenţa martorilor întrucât declaraţiile date în etapa 

urmăririi penale de către martorii absenţi nu au fost citite în proces înainte de a fi admise ca 

probe. 

 În lumina celor precedente, Curtea a constatat încălcarea art. 6 par. 3lit. d) coroborat 

cu art. 6 par. 1 din Convenţie/. 

 Puterea judecătorească este responsabilă, întrucât, în nicio fază procesuală, 

reclamantului nu i s-a dat ocazia să adreseze întrebări martorilor absenţi în faza cercetării 

judecătoreşti, ce fuseseră audiaţi în faza urmăririi penale, martori ale căror declaraţii au avut 

o importanţă considerabilă în stabilirea vinovăţiei reclamantului. În plus, autorităţile interne 
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nu au respectat normele de procedură penală în vigoare la momentul faptelor, care fuseseră 

instituite pentru a contrabalansa absenţa martorilor, iar declaraţiile date în etapa urmăririi 

penale de către martorii absenţi nu au fost citite în proces pentru a putea fi folosite ca probe. 

 

 Art. 8 CEDO 

 Ingerinţe în dreptul la viaţă privată.  

 

 În ambele speţe ce urmează a fi prezentate, Curtea a reţinut că a avut loc o încălcarea 

articolului 8 din Convenţie prin dispunerea de percheziţii în masă la sediul unor societăţi de 

avocatură, iar în mandatul de percheziţie nu s-a evidenţiat care sunt documentele ce urmează 

a fi ridicate şi nu a fost atinsă problema că datele sunt acoperite de secretul profesional şi 

trebuie să fie protejate. 

 

 

 

 

 Cauza Vinci contra Franţei 

 

 În Hotărârea din 2 aprilie 2015, pronunţată în cauza Vinci contra Franţei, Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului a constatat, în unanimitate următoarele: confiscările de 

documente de la o societate de avocatură au fost disproporţionate in raport cu scopul urmărit 

şi a existat o încălcare de către Franţa a articolului 6 § 1 (dreptul la un proces echitabil) din 

Convenţie, precum şi o încălcare a articolului 8 (dreptul la respectarea vieţii private şi de 

familie, a domiciliului şi a corespondenţei). 

 În speţă, reclamanţii au afirmat că acestea au fost efectuate într-un mod masiv şi 

nediferenţiat, fiind ridicate mii de documente aflate în calculatoare şi multe neavând 

legătură cu ancheta, dar fiind protejate de confidenţialitatea comunicărilor avocat client. De 

asemenea, s-au plâns că nu s-a făcut un inventar precis al documentelor confiscate. 

 Hotărârea s-a axat pe punerea în balanţă a intereselor legate, pe de o parte, de 

interesului legitim al statului de a căuta dovezi privind infracţiuni prevăzute de dreptul 

concurenţei şi, pe de altă parte, de respectarea dreptului la viaţă privata şi corespondenţă, 

inclusiv confidenţialitatea între avocat şi client. 

 CEDO a considerat că, în acest caz, garanţiile prevăzute de dreptul intern, care 

reglementează inspecţiile şi confiscările în legislaţia concurenţei, nu au fost aplicate într-o 

manieră corespunzătoare, în special în ceea ce priveşte corespondenţa dintre un avocat şi 

clientul său, printre documentele confiscate în mod nediferenţiat făcând parte documente 

acoperite de confidenţialitatea comunicărilor avocat client. 

 

 Cauza Yuditskaya contra Rusia 

 

 Într-un alt caz soluţionat de CEDO la data de 12 februarie 2015 – Yuditskaya contra 

Rusia – plângerea sa a fost făcută de mai mulţi avocaţi, colegi la firma de avocatură “Biznes 

i Pravo”, cărora le-au fost confiscate calculatoarele, în cadrul unei proceduri penale în care 

era implicat un alt coleg al lor avocat. 

 În speţă, instanţa naţională a reţinut că firma de avocatură şi nu avocatul individual a 

semnat contract fictive, pentru a acoperi o mită, motiv pentru care a autorizat 

percheziţionarea sediului firmei şi implicit a tuturor calculatoarelor. 

 Însă CEDO a considerat că mandatul de percheziţie a fost formulat în termeni foarte 

generali, oferind anchetatorilor un drept de apreciere discreţionară în efectuarea percheziţiei. 

CEDO a criticat faptul că instanţa naţională nu a explicat de ce nu ar fi suficientă o 

percheziţie doar la calculatorul utilizat de avocatul implicat. Mai mult decât atât, în 

mandatul emis de judecător nu a fost atinsă problema ca datele sunt acoperite de secretul 

profesional şi trebuie să fie protejate, deşi era conştient de faptul că reclamanţii sunt 

membrii unui barou şi deţin documente confidenţiale.  
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 Curtea a apreciat că cercetarea efectuată în absenţa unei suspiciuni rezonabile sau a 

oricăror măsuri de protecţie împotriva ”interferenţelor” cu secretul profesional la birourile 

de avocatura ale reclamanţilor şi confiscarea computerelor lor a mers dincolo de ceea ce a 

fost “necesar într-o societate democratică “pentru a atinge scopul legitim urmărit. Prin 

urmare, a existat o încălcare a articolului 8 din Convenţie. 

 

 Cauza Pruteanu contra României 

 

 Atât pentru români, cât şi la nivel European, una dintre cele mai importante hotărâri 

pronunţate de CEDO în materia interceptărilor a fost cea în cauza Pruteanu contra României 

din data de 03.02.2015. 

 În această cauză, CEDO a  condamnat interceptările ”prin ricoşeu” ale convorbirilor 

confidenţiale avocat client, în condiţiile în care procedurile penale nu sunt îndreptate 

împotriva avocatului și acesta nu are posibilitatea unui control efectiv asupra modului în 

care sunt utilizate înregistrările. 

 În speţă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a început urmărirea penală a unor 

asociaţi la o societate comercială împotriva cărora au fost depuse mai multe plângeri penale 

pentru înşelăciune. Instanţa a autorizat Ministerul Public să intercepteze şi să înregistreze 

convorbirile  telefonice ale acestora pentru o perioadă de treizeci de zile, însă o parte a 

acestor convorbiri au fost  cu avocatul Pruteanu. 

 Avocatul Pruteanu, acţionând în nume propriu, nu ca un reprezentant al clienţilor săi, 

a formulat recurs împotriva hotărârii interlocutorii prin care s-a autorizat ascultarea, însă 

instanţa a declarat cererea de recurs inadmisibilă întrucât calea de atac nu este prevăzută de 

lege. 

 În aceste condiţii, dl. Avocat Pruteanu a făcut plângere la CEDO, pretinzând că a fost 

încălcat dreptul său la respectarea vieţii private şi secretul corespondenţei, ca urmare a 

interceptării convorbirilor sale telefonice şi lipsa remediilor legale pentru a contesta 

legalitatea măsurii şi a solicita distrugerea înregistrărilor. El şi-a întemeiat plângerea pe 

articolul 8 din Convenţie, luat separat şi coroborat cu articolul 13 al Convenţiei. 

 Instanţa CEDO a reţinut că deşi măsura interceptării este prevăzută de lege, aceasta 

nu prevede situaţia specifică a persoanelor ascultate fără autorizaţie de interceptare. 

 În acest caz, Curtea a observat că interceptarea convorbirilor între avocat şi client 

constituie incontestabil o atingere adusă secretului profesional, care este baza relaţiei de 

încredere între cele două persoane, astfel încât clientul putea să facă plângere pentru 

încălcarea dreptului său de a avea o relaţie confidenţială cu avocatul. În egală măsură însă, 

avocatul poate să facă plângere pentru nerespectarea vieţii private şi a corespondenţei, 

independent de dreptul de a face plângere a clientului său. 

 De asemenea, curtea a precizat că deşi  reclamantul nu a făcut el însuşi obiectul unei 

autorizaţii de interceptare având în vedere calitatea sa de avocat al clientului pentru care a 

fost emis mandatul de interceptare, nu este mai puţin adevărat că acesta trebuia să aibă 

posibilitatea unui control efectiv asupra modului în care sunt utilizate înregistrările. 

 Curtea a concluzionat că a fost încălcat art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor 

Omului, referitor la respectarea vieţii private şi a secretului corespondenţei. 

 

CJUE – jurisprudenţă 

Decizii pronunţate în anul 2015 cu impact asupra dreptului naţional 

 

 Prin intermediul jurisprudenţei sale, Curtea de Justiţie a consacrat obligaţia 

administraţiilor şi a instanţelor naţionale de a aplica pe deplin dreptul Uniunii în cadrul 

sferei lor de competenţă şi de a proteja drepturile conferite de acesta cetăţenilor (aplicarea 

directă a dreptului Uniunii), fără a aplica însă orice dispoziţie contrară din dreptul naţional, 

fie aceasta anterioară sau ulterioară normei Uniunii (supremaţia dreptului Uniunii asupra 

dreptului naţional).  
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1. Hotărârea Curţii (camera a patra) din 10 decembrie 2015 - Cauza C-350/14. 

Florin Lazar împotriva Allianz SpA. 

Cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare: Tribunale di Trieste - Italia. 

 Trimitere preliminară - Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie - Cooperare judiciară 

în materie civilă - Regulamentul (CE) nr. 864/2007 - Articolul 4 alineatul (1) - Noţiunile 

«ţară în care s-a produs prejudiciul», «prejudiciu» şi «efecte indirecte ale faptei ilicite» - 

Prejudicii suferite personal de un membru al familiei unei persoane decedate ca urmare a 

unui accident de circulație - Legea aplicabilă. 

Curtea a fost sesizata in iulie 2014 si s-a pronunţat in decembrie 2015, însă hotărârea nu este 

publicata pana in prezent. 

 Starea de fapt: Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între domnul 

Lazar, rezident în România, pe de o parte, şi compania de asigurări italiană Allianz SpA, pe 

de altă parte, în legătură cu repararea prejudiciilor patrimoniale şi nepatrimoniale pe care 

acesta le-a suferit ca urmare a decesului fiicei sale într-un accident de circulaţie survenit în 

Italia. Domnul Lazar, resortisant român, a solicitat repararea prejudiciilor patrimoniale şi 

nepatrimoniale suferite ca urmare a decesului fiicei sale, resortisant român cu reşedinţa în 

Italia, într-un accident de circulaţie în acest stat membru, cauzat de un vehicul neidentificat. 

Compania de asigurări Allianz SpA a fost chemată în judecată în calitate de societate 

desemnată de Fondul de Garantare pentru Victimele Străzii. Mama şi bunica victimei, 

ambele resortisanţi români cu reşedinţa în Italia, au intervenit de asemenea în litigiu şi au 

solicitat repararea prejudiciilor patrimoniale şi nepatrimoniale pe care le-au suferit ca 

urmare a decesului acesteia din urmă. 

 Întrebarea instanţei naţionale: dacă, având în vedere jurisprudenţa Curţii referitoare 

la Regulamentul Bruxelles I, dreptul la repararea acestui prejudiciu poate constitui, în sensul 

Regulamentului Roma II, unul dintre „efectele indirecte” ale faptei ilicite originare, şi 

anume accidentul de circulaţie. Curtea: a declarat că articolul 4 alineatul (1) din 

Regulamentul (CE) nr. 864/2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale (Roma 

II) trebuie interpretat, pentru a stabili legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale care decurg 

dintr-un accident de circulaţie, în sensul că pagubele legate de decesul unei persoane într-un 

astfel de accident survenit în statul membru al instanţei competente şi suferite de rudele 

apropiate ale acesteia care au reşedinţa într-un alt stat membru trebuie să fie calificate drept 

„efecte indirecte” ale acestui accident, în sensul dispoziţiei menţionate. 

 

2. Hotărârea Curţii (camera a patra) din 26 noiembrie 2015 - Cauza C-326/14. 

Verein für Konsumenteninformation împotriva A1 Telekom Austria AG. 

 Cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare: Oberster Gerichtshof - 

Austria. 

 Trimitere preliminară - Directiva 2002/22/CE - Reţele şi servicii de comunicaţii 

electronice - Drepturile utilizatorilor - Dreptul abonaţilor de a denunţa contractul fără 

penalităţi - Modificare tarifară care rezultă din condiţiile contractuale - Majorare a tarifului 

în caz de majorare a preţului de consum. 

Curtea a fost sesizata in iulie 2014 si s-a pronunţat în noiembrie 2015, însă hotărârea nu a 

fost publicata până în prezent. 

 Starea de fapt: Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Verein für 

Konsumenteninformation (Asociaţia pentru Informarea Consumatorilor), pe de o parte, şi 

A1 Telekom Austria AG, pe de altă parte, în legătură cu utilizarea de către aceasta din urmă 

a unor clauze pretins nelegale care figurează în contractele pe care le-a încheiat cu 

consumatorii. 

 Întrebarea instanţei naţionale: să se stabilească dacă articolul 20 alineatul (2) din 

Directiva 2002/22 trebuie interpretat în sensul că o modificare a tarifelor unei prestări de 

servicii referitoare la reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, care are loc în temeiul 

unei clauze de ajustare tarifară cuprinse în condiţiile comerciale generale aplicate de o 

întreprindere care furnizează aceste servicii – clauză care prevede că o astfel de ajustare se 

face în funcţie de un indice obiectiv al preţurilor de consum stabilit de o instituţie publică – 



 25 

constituie o „modificare adusă condiţiilor contractuale”, în sensul acestei dispoziţii, care 

conferă abonatului dreptul de a denunţa contractul fără penalităţi. 

 Curtea: a interpretat articolul 20 alineatul (2) din Directiva 2002/22/CE în sensul că o 

modificare a tarifelor unei prestări de servicii referitoare la reţele sau de servicii de 

comunicaţii efectuate in temeiul unei clauze de ajustare tarifara în funcţie de un indice 

obiectiv al preţurilor de consum stabilit de o instituţie publică – nu constituie o „modificare 

adusă condiţiilor contractuale”, în sensul acestei dispoziţii, care conferă abonatului dreptul 

de a denunţa contractul fără penalităţi.   

 

3. Hotărârea Curţii (camera a patra) din 3 septembrie 2015. 

Horaţiu Ovidiu Costea împotriva SC Volksbank România SA, Cauza C-110/14. 

 Cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare: Judecătoria Oradea - 

România. 

 Trimitere preliminară - Directiva 93/13/CEE - Articolul 2 litera (b) - Noţiunea 

«consumator» - Contract de credit încheiat de o persoană fizică ce exercită profesia de 

avocat - Rambursarea creditului garantată cu un imobil care aparţine cabinetului de avocat al 

împrumutatului - Împrumutat care are cunoştinţele necesare pentru a aprecia caracterul 

abuziv al unei clauze înainte de încheierea contractului. 

 Curtea a fost sesizata in martie 2014 si s-a pronunţat în septembrie 2015, hotărârea 

nefiind publicată până în acest moment. 

 Starea de fapt: Domnul Costea exercită profesia de avocat şi, în această calitate, i se 

încredinţează în special cauze din domeniul dreptului comercial. La 4 aprilie 2008, acesta a 

încheiat un contract de credit cu Volksbank. Rambursarea acestui împrumut a fost garantată 

cu o ipotecă constituită asupra unui imobil care aparţine cabinetului de avocat al domnului 

Costea, denumit „Ovidiu Costea”. Acest contract de credit a fost semnat de domnul Costea, 

pe de o parte, în calitate de împrumutat şi, pe de altă parte, în calitate de reprezentant al 

cabinetului său de avocat, având în vedere calitatea de garant ipotecar a acestuia din urmă. 

În aceeaşi zi, această ipotecă a fost constituită prin convenţie notarială distinctă între 

Volksbank şi acest cabinet de avocat care era reprezentat în acest act de domnul Costea. 

 La 24 mai 2013, domnul Costea a formulat la Judecătoria Oradea o cerere prin care 

solicita, pe de o parte, constatarea caracterului abuziv al unei clauze contractuale referitoare 

la un comision de risc şi, pe de altă parte, anularea acestei clauze şi rambursarea acestui 

comision perceput de Volksbank. 

Întrebarea instanţei naţionale: „Articolul 2 litera (b) din Directiva 93/13[…], în privinţa 

definirii noţiunii «consumator», trebuie interpretat în sensul că include sau, dimpotrivă, în 

sensul că exclude din această definiţie o persoană fizică ce are profesia de avocat şi încheie 

cu o bancă un contract de credit, fără a specifica scopul creditului, în cadrul aceluiaşi 

contract specificându-se calitatea de garant ipotecar a cabinetului avocaţial al acestei 

persoane fizice?” 

 Curtea: Articolul 2 litera (b) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 

privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul 

că o persoană fizică ce exercită profesia de avocat şi încheie un contract de credit cu o 

bancă, fără ca scopul creditului să fie precizat în acest contract, poate fi considerată 

„consumator”, în sensul acestei dispoziţii, atunci când contractul menţionat nu este legat de 

activitatea profesională a acestui avocat. Împrejurarea că creanţa născută din acelaşi contract 

este garantată printr-o garanţie ipotecară contractată de această persoană în calitate de 

reprezentant al cabinetului său de avocat şi având ca obiect bunuri destinate exercitării 

activităţii profesionale a persoanei respective, precum un imobil care aparţine acestui 

cabinet, nu este relevantă în această privinţă.  

 Astfel, cauza principală are ca obiect determinarea calităţii de consumator ori de 

vânzător sau furnizor a persoanei care a încheiat contractul principal, şi anume contractul de 

credit, iar nu a calităţii acestei persoane în cadrul contractului accesoriu, şi anume garanţia 

ipotecară, care garantează plata datoriei născute din contractul principal. Într-o cauză 

precum cea în discuţie în litigiul principal, calificarea drept consumator ori vânzător sau 
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furnizor a avocatului în cadrul angajamentului său de garant ipotecar nu poate determina, în 

consecinţă, calitatea sa în cadrul contractului principal de credit. 

 

4. Hotărârea Curţii (camera a şaptea) din 29 octombrie 2015. 

Benjámin Dávid Nagy împotriva Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, Cauza C-583/14. 

 Cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare: Szombathelyi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungaria. 

 Trimitere preliminară - Principiul nediscriminării - Articolul 18 TFUE - Cetăţenia 

Uniunii - Articolul 20 TFUE - Libera circulaţie a persoanelor - Articolul 63 TFUE - Libera 

circulaţie a capitalurilor - Circulaţie rutieră - Conducători auto care au reşedinţa în statul 

membru în cauză - Obligaţie de a prezenta pe loc dovada legalităţii utilizării unor vehicule 

înmatriculate în alt stat membru cu ocazia unui control al poliţiei. 

 Curtea a fost sesizata in decembrie 2014 si s-a pronunţat în octombrie 2015, însă 

până la acest moment hotărârea nu a fost publicată. 

 Starea de fapt: Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între domnul 

Nagy, pe de o parte, şi Comisariatul central din provincia Vas, pe de altă parte, în legătură 

cu o amendă administrativă pentru încălcarea reglementării naţionale referitoare la utilizarea 

pe teritoriul maghiar a unui vehicul care are plăci de înmatriculare străine de către o 

persoană care are reşedinţa pe acest teritoriu. 

 Domnul Nagy este un resortisant maghiar cu reşedinţa în Ungaria, care nu avea 

calitatea de lucrător în sensul dreptului Uniunii şi nu dispunea de o reşedinţă obişnuită în 

străinătate. Fratele său, resortisant maghiar cu reşedinţa în Austria, este unul dintre asociaţi 

şi reprezentant legal al unei societăţi înregistrate în Austria. Această întreprindere a pus la 

dispoziţia dlui Nagy un autoturism cu număr de înmatriculare austriac pentru a-l utiliza 

ocazional, când efectua anumite sarcini legate de activitatea ei.  Dl Nagy circula în 

Szombathely (Ungaria) cu autoturismul în discuţie, când a fost supus unui control de poliţie: 

a explicat că fratele său îi împrumutase vehiculul menţionat pentru a-l putea utiliza în 

Ungaria, dar nu a putut prezenta la faţa locului contractul care îi conferea dreptul de utilizare 

a vehiculului respectiv. În consecinţă, agenţii de poliţie au reţinut plăcile de înmatriculare, 

precum şi autorizaţia administrativă de circulaţie a vehiculului menţionat. 

 Întrebarea instanţei naţionale: art.63 din TFUE - În temeiul dispoziţiilor prezentului 

capitol, sunt interzise orice restricţii privind circulaţia capitalurilor între statele membre, 

precum şi între statele membre şi ţările terţe. 

 Curtea: a considerat ca articolul 63 alineatul (1) TFUE se opune unei reglementări 

naţionale care prevede că, în principiu, în reţeaua rutieră a statului membru respectiv nu pot 

circula decât vehiculele care dispun de o autorizaţie administrativă şi de plăci de 

înmatriculare emise de acest stat membru şi că, dacă unul dintre rezidenţii acestuia 

intenţionează să se prevaleze de o derogare de la această normă, întemeiată pe faptul că 

utilizează un vehicul pus la dispoziţia sa de deţinătorul vehiculului menţionat stabilit într-un 

alt stat membru, acest rezident trebuie să fie în măsură să dovedească pe loc, cu ocazia unui 

control al poliţiei, că îndeplineşte condiţiile pentru aplicarea acestei derogări, astfel cum sunt 

prevăzute de reglementarea naţională în cauză, sub sancţiunea aplicării imediate şi fără 

posibilitate de scutire a unei amenzi echivalente cu cea aplicabilă în cazul încălcării 

obligaţiei de înmatriculare. 

 

 

I.3.5. Pregătirea profesională 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. 
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           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  

        ► 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 Uniunii Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice. 

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

aprofundarea unor limbi străine şi operarea pe calculator  

        ► 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 :  

       ► Cozi Adina – seminar organizat la Curtea de Apel Alba Iulia cu tema „ Mandatul 

European de Arestare “ 

                                - seminar în cadrul Programului de cooperare între autorităţile judiciare 

ale statelor membre U.E. organizat în Belgia in 15.06.- 26.06 2015 

       ► Herciu Cristina Daniela - seminar organizat la Curtea de Apel Alba Iulia cu tema „ 

Noul cod civil. Aspecte de dreptul familiei.“ 

       ► Constantea Raveca Loredana – aprilie 2015 practica CEDO seminar organizat la 

Strasbourg 

       ► Trandafir Gabriela – 21-22. 09 2015 seminar organizat la Curtea de Apel Alba 

Iulia cu tema „ Noul cod de procedură penală “ 

       ► Ionaş Petru – 21-22. 09 2015 seminar organizat la Curtea de Apel Alba Iulia cu 

tema „ Noul cod de procedură penală “ 

 

         

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 2015. 

Astfel, în anul 2015 a fost desemnată cu organizarea studiului profesional al 

judecătorilor doamna judecător Corduneanu Niculina întocmind referate următorii judecători 

: 

 ► ianuarie 2015  

– judecător Cozi Adina – „Unele aspecte privind contestaţia la executare “ 

 ► februarie 2015  

– judecător Corduneanu Niculina– „ Procedura de emitere a ordinului de protecţie ”. 
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 ► martie 2015  

– judecător Florincaş Gheorghiţa– „ Drepturile reale principale ”. 

 ► aprilie 2015  

– judecător Constantea Raveca Loredana – „ Efectele deciziilor Curţii 

Constituţionale privind procedura în camera preliminară ”. 

 ► mai 2015  

– judecător– Herciu Cristina Daniela „ Bunurile mobile şi imobile ”. 

 ► iunie 2015  

– judecător– Corduneanu Niculina „ Conflictul de legi în materie civilă”. 

 ► septembrie 2015  

– judecător Cărpinean Cristiana Camelia– „ Aspecte controversate de drept civil şi 

drept procesual civil ”. 

 ►octombrie 2015  

– judecător Herciu Cristina Daniela– „ Persoana fizică “         

► noiembrie 2015  

– judecător Costantea Raveca Loredana - „ Fundamentele răspunderii civile în 

dreptul contemporan şi în textele noului cod civil  ”. 

► decembrie 2015  

– judecător Ionaş Petru – „ Contractul de antrepriză în noul şi vechiul cod civil “ 

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 survenite ca urmare a 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 Costantea Raveca Loredana, pentru coordonarea programului de învăţământ 

profesional al personalului auxiliar în colaborare cu grefierul şef.  

În cursul anului 2015 au avut loc un număr de 10 şedinţe de învăţământ profesional, 

în cursul cărora au fost dezbătute următoarele teme : 

 ► ianuarie 2015  

– „ Cooperare judiciară în materie penală. Mandatul European de Arestare. ” – 

grefieri Cîrstea Monica Geanina şi Drăgoi Maria. 

► februarie 2015  

– „ Contestaţia la executare” – grefier – Şinca Elena 

► martie 2015  

– „ Citarea şi comunicarea actelor de procedură ” – grefieri – Stratulat Melania şi 

Timar Marcela 

 ► aprilie 2015  

– „ Evidenţa actelor procedurale şi a înscrisurilor “ – grefier  Lobonţ Larisa 

► mai 2015  

– „ Formarea dosarului” – grefier Nistor Carmen 

► iunie 2015  

– „ Executări civile ” – grefieri Şerban Sandală şi rusz Luminiţa 
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- „ Statistică. Prezentare generală. Culegerea, centralizarea şi comunicarea datelor 

statistice. Statistica din ECRIS-reguli pentru a rezulta formulare statistice corecte „ – grefier 

Bumbu Lidia  

 ► iulie 2015   

- „ Circuitul dosarelor în instanţă ” – grefier Nistor Carmen Nicoleta 

- ► august 2015  

– „ Cercetarea procesului- Administrarea probelor ” – grefier Cărpinişan Gabriela 

► septembrie 2015  

– „ Unele incidente procedurale (art. 406-423 C.proc.civilă)” – grefieri Marilai 

Mirela şi Gavrea Liliana 

► octombrie 2015  

– „Verificarea şi regularizarea cererii de chemare în judecată (art.200 C.proc.civilă ) 

“  - grefieri  Chelaru Elena Simona şi Fechete Elisabeta                                 

► noiembrie  2015  

- „ Testamentul olograf “ – grefier Buda Maria 

 

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 genera rapoarte statistice corecte, generarea electronică a condicilor 

de şedinţă, selectarea corectă şi închiderea  a documentelor finale, completarea corectă şi 

completă a câmpurilor din programul informatic având în vedere implementarea unui nou 

sistem statistic STATIS ,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 Legea 

nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti 

şi parchetelor după cum urmează : 

► Lobonţ Larisa- 23.-25.04.2015- Bucureşti tema „ Deontologie profesională “ 

►Marilai Mirela – 20.-23.04.2015- Sovata tema „ Drept procesual civil. ECRIS “      

►Fechete Elisabeta– 13.-15.05.2015- Sovata tema „ Cooperare judiciară 

internaţională în materie civilă “ . 

► Rusz Luminiţa –  24.-26.06.2015 – Cluj Napoca tema „ Procedură civilă “   

 ► Stratulat Melania 30.09.2015 – Alba Iulia tema „ Procedură civilă “   

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II 

 

PRINCIPALELE MODIFICĂRI LEGISLATIVE, CU IMPACT ASUPRA 

ACTIVITĂŢII SISTEMULUI JUDICIAR ÎN ANUL 2015 

CAPITOLUL II – PRINCIPALELE MODIFICĂRI  LEGISLATIVE , CU 

IMPACT ASUPRA  ACTIVITĂŢII  SISTEMULUI JUDICIAR ÎN  ANUL 2015. 

 

 

 Anul 2015, la fel ca în  anii precedenţi, a fost marcat de o serie de modificări ale 

legislaţiei în vigoare, modificări care au determinat anumite schimbări în modul de aplicare 

a legilor de către magistraţii din cadrul Judecătoriei Hunedoara. 

 O parte dintre aceste modificări s-au produs ca urmare a modificării punctuale, de 

mică anvergură a  anumitor legi aplicate de către completele de judecată în procesele aflate 
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pe rolul instanţei (ex: modificări ale Codului rutier), fără însă a afecta modul general de 

aplicare a respectivului act normativ. 

 Ordonanţa  de  urgenţă a Guvernului nr. 24/2015, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 473 din 30 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 

procedură penală -  adoptată   ca  urmare  a  faptului că în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 419 din 12 iunie 2015 a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr. 361 din 

7 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218 - 222 şi art. 

241 alin. (1^1) lit. a) din Codul de procedură penală, prin care s-a admis excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 din Codul de procedură penală.   

 Luând în considerare că, potrivit deciziei menţionate, Curtea Constituţională a 

subliniat că nereglementarea termenelor pentru care poate fi dispusă măsura şi 

nereglementarea duratei maxime a arestului la domiciliu în procedura de cameră preliminară 

şi de judecată în primă instanţă, "sunt neconstituţionale”, s-a  impus adaptarea de urgenţă a 

legislaţiei la exigenţele deciziei Curţii Constituţionale anterior menţionate, pentru a preveni 

afectarea proceselor penale în curs şi pentru a se realiza cadrul normativ necesar aplicării 

instituţiei arestului la domiciliu în faza de cameră preliminară sau în cursul judecăţii în 

primă instanţă, în limite şi coordonate constituţionale. 

     Astfel, noul act  legislativ  instituie un termen cert şi rezonabil astfel încât 

restrângerea exerciţiului unor drepturi fundamentale să nu depăşească în nicio situaţie limite 

rezonabile şi necesare într-o societate democratică, iar măsura arestului la domiciliu să 

respecte cerinţele de proporţionalitate aşa cum au fost acestea cristalizate în jurisprudenţa 

Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

 Ordonanţa  de  urgenţă  nr. 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de 

Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi 

pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă 

publicată în Monitorul Oficial  nr. 964 din 24 decembrie 2015. Având în vedere că prin 

Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi 

pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, 

cu modificările ulterioare, au fost promovate o serie de măsuri pentru pregătirea punerii în 

aplicare a noului Cod de procedură civilă, fiind amânată, până la data de 1 ianuarie 2016, 

aplicarea unor dispoziţii ale acestui cod, dat fiind faptul că se impune continuarea 

implementării tuturor măsurilor de ordin administrativ de care depinde aplicarea în condiţii 

optime a dispoziţiilor noului Cod de procedură civilă mai sus amintite iar termenul rămas 

pentru finalizarea acestor măsuri fiind  foarte scurt, a fost necesară o nouă prorogare a 

intrării în vigoare a acestor dispoziţii ţinând seama că lipsa condiţiilor materiale adecvate va 

conduce la imposibilitatea obiectivă de desfăşurare a cercetării procesului şi, după caz, a 

dezbaterii fondului în camera de consiliu, cu afectarea imperativului celerităţii procedurii şi 

chiar a concepţiei de ansamblu a noului Cod de procedură civilă. 

 In plus, pentru a armoniza legislaţia, Regulamentul instanţelor judecătoreşti a fost 

modificat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015. publicată in 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 970 din 28 decembrie 2015. Pentru  organizarea  sălilor de  

şedinţă  şi  stabilirea rubricaţiei  registrelor  folosite  în instanţă  au  fost adoptate Hotărârea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1152/2015 şi Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 1151/2015. 

 Nu trebuie neglijat în această privinţă impactul deosebit pe care Curtea 

Constituţională a României, prin deciziile de admitere a unor excepţii de 

neconstituţionalitate cu care a fost sesizată, l-a avut asupra domeniului juridic, în mod 

special cel procedural. Astfel, se constată că, la fel ca în primul an al intrării în vigoare a 

noii legislaţii penale Deciziile CCR au determinat astfel schimbarea substanţială a modului 

de aplicare a procedurii penale de către instanţele de judecată, inclusiv raportat la situaţiile 

tranzitorii din perioada imediat ulterioară publicării în M.Of. şi până la modificarea acesteia 

de către legiuitor în acord cu hotărârea instanţei de contencios constituţional. 

 Astfel, cu referire la materia penală remarcăm următoarele decizii:  
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Decizia nr.712/04.12.2014 (M.Of.nr.33/15.01.2015), prin care au fost declarate 

neconstituţionale dispoziţiile art. 211-217 C.proc.pen – instituţia Controlului judiciar; 

Decizia nr.732/16.12.2014 (M.Of. nr.69/27.01.2015), prin care a fost declarată 

neconstituţională sintagma la momentul prelevării mostrelor biologice din cuprinsul art. 336 

alin.1 C.pen.;  

Decizia nr. 11/15.01.2015 (M.Of.nr.102/09.02.2015), privind Confiscarea extinsă; Decizia 

nr. 76/26.02.2015 (M.Of. nr. 174/13.03.2015), privind art. 374 alin. 7 C.proc.pen.;  

Decizia nr. 166/17.03.2015 (M.of. nr. 264/21.04.2015) privind necitarea părţilor în Camera 

Preliminară şi nepublicitatea procedurii; Decizia nr. 235/07.04.2015 (M.Of.364/26.05.2015),  

Decizia nr.336/30.04.2015 (M.Of.nr. 342/19.05.2015), privind interpretarea termenului de 5 

zile prevăzut pentru solicitarea de către procuror a prelungirii măsurii arestului preventiv;  

Decizia nr. 496/23.06.2015 (M.Of. nr.708/22.09.2015); Decizia nr. 603/06.10.2015 (M.of. 

nr. 845/13.11.2015); etc. 

 Practic, dacă analizăm şi anul 2015, de la intrarea in vigoare a noilor coduri in 

materie penală si pana in prezent, au fost declarate neconstituţionale mai mult de 27 de 

dispoziţii din Codul de procedura penala, printre care: art.3 alin.(3) teza a II-a, art.211, 

art.212, art.213, art.214, art.215, art.216, art.217, art.222, art.223 alin.(2) - sintagma „o 

infracţiune de trafic de stupefiante”, art.335 alin. (4), art.341 alin.(5), art.341 alin.(10), art. 

344 alin.(4), art.345 alin.(1), art.346 alin.(1), art.347 alin.(3), art.374 alin.(7) teza a II-a, 

art.431 alin.(1), 440 alin. (2) - sintagma „daca cererea este vădit nefondata”, 459 alin. (2), 

art.484 alin.(2), art.488, art.488/4 alin.(5), art.549/1 alin.(2), art.549/1 alin.(3), art.549/1 

alin.(5). 

- Prin Decizia nr.67/26.02.2015 Curtea  Constituţională a admis excepţia de 

neconstituţionalitate  privind dispoziţiile art.19 din Legea nr.682/2002 privind protecţia 

martorilor şi constată că soluţia legislativă reglementată de art.19 din Legea nr. 682/2002 

care exclude de la beneficiul reducerii la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege 

persoana care are calitatea de martor, în sensul art.2 lit.a) pct.1, şi care nu a comis o 

infracţiune gravă este neconstituţională 

- Prin Decizia nr.222 din 2 aprilie 2015, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art.69 alin.(1) lit.b) şi ale art.110 alin.(1) lit.b) din Legea nr.254/2013 privind 

executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 

cursul procesului penal, Curtea  Constituţională  a admis  excepţia de neconstituţionalitate 

constatând  că dispoziţiile art.69 alin.(1) lit.b) şi ale art.110 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului penal sunt neconstituţionale. 

- Prin Decizia nr.361 din 7 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art. 218—222 şi art. 241 alin.(11) lit.a) din Codul de procedură penală, Curtea 

Constituţională a admis  excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat  că dispoziţiile art. 

222 din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale. 

- Prin Decizia nr.423 din 9 iunie 2015, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art.4884 alin.(5) din Codul de procedură penală şi ale art.105 din 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, Curtea Constituţională  a  admis   excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art.4884 alin.(5) din Codul de procedură penală, şi a  constatat că soluţia 

legislativă potrivit căreia contestaţia privind durata procesului penal se soluţionează „fără 

participarea părţilor şi a procurorului” este neconstituţională 

- Prin Decizia nr.506 din 30 iunie 2015  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art.459 alin.(2) din Codul de procedură penală s-a admis excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.459 alin.(2) din Codul de procedură penală, şi s-a  

constatat că soluţia legislativă potrivit căreia admisibilitatea în principiu a cererii de 

revizuire se examinează de către instanţă „fără citarea părţilor” este neconstituţională. 

- Prin Decizia nr.542 din 14 iulie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art.431 alin.(1) din Codul de procedură penală s-a admis excepţia de 
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neconstituţionalitate şi s-a constatat că soluţia legislativă potrivit căreia admisibilitatea în 

principiu a contestaţiei în anulare se examinează de către instanţă „fără citarea părţilor” este 

neconstituţională. 

- Prin Decizia nr.552 din 16 iulie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art.3 alin.(3) teza a doua, art.342, art.343, art.344 alin.(1)—(3), art.345 alin.(2) 

şi (3), art.346 alin.(2)-(7), art.347 alin.(1) şi (2) şi art.348 din Codul de procedură penală 

Curtea Constituţională a admis  excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că soluţia 

legislativă cuprinsă în art.3 alin.(3) teza a doua din Codul de procedură penală conform 

căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii netrimiterii în judecată este compatibilă 

cu exercitarea funcţiei de judecată este neconstituţională. 

- Prin Decizia nr.631 din 8 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate 

a dispoziţiilor art.344 alin.(2) şi (3), art.345 alin.(3), art.346 alin.(2) şi art.347 alin.(1) din 

Codul de procedură penală s-a admis excepţia de neconstituţionalitate şi s-a constatat că 

soluţia legislativă cuprinsă în art.347 alin.(1) din Codul de procedură penală potrivit căreia 

numai „procurorul şi inculpatul” pot face contestaţie cu privire la modul de soluţionare a 

cererilor şi a excepţiilor, precum şi împotriva soluţiilor prevăzute la art.346 alin.(3)-(5) este 

neconstituţională.  

- Prin Decizia nr.740 din 3 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate 

a dispoziţiilor art.222 alin.(10) din Codul de procedură penală, Curtea constată că măsura 

arestului la domiciliu este similară arestării preventive, atât sub aspectul includerii lor în 

categoria măsurilor preventive, cât şi sub aspectul naturii lor privative de libertate, al 

identităţii cauzelor şi condiţiilor în care cele două măsuri pot fi dispuse şi al modului similar 

de dispunere şi prelungire a lor. Curtea reţine, totodată, lipsa importanţei locului şi a 

condiţiilor în care cele două măsuri preventive sunt executate, din perspectiva posibilităţii 

asimilării acestora.  

Curtea constată că art.23 alin.(5) din Constituţie face referire doar la durata maximă a 

arestării preventive, fapt pe deplin justificat din perspectivă cronologică, având în vedere că 

măsura arestului la domiciliu a fost reglementată, prin dispoziţiile Legii nr.135/2010, la o 

dată ulterioară revizuirii Constituţiei şi că la data revizuirii Legii fundamentale singura 

măsură preventivă privativă de liberate, în afara reţinerii, era arestarea preventivă. Curtea 

reţine, însă, că norma constituţională analizată trebuie interpretată, în sens larg, ca limitând, 

pe parcursul urmăririi penale, la 180 de zile durata maximă a arestării, indiferent că este 

vorba despre arestarea preventivă sau despre arestul la domiciliu. Această concluzie se 

impune, având în vedere similitudinea celor două măsuri din perspectiva naturii şi a 

substanţei acestora, aspect stabilit atât de Curtea Constituţională, cât şi de Curtea Europeană 

a Drepturilor Omului, prin jurisprudenţa mai sus invocată. În concluzie, Curtea constată că 

legiuitorul constituant a avut în vedere, cu prilejul reglementării art.23 alin.(5) din Legea 

fundamentală, limitarea oricărei privări de libertate, cu excepţia reţinerii, care beneficiază de 

o reglementare separată prin alin.(3) al aceluiaşi art.23, la 180 de zile. A permite ca prin 

cumularea duratei celor două măsuri preventive privative de libertate să se depăşească limita 

maximă de 180 de zile înseamnă a înfrânge exigenţele normei constituţionale prevăzute la 

art.23 alin.(5).  

 Curtea  constată că, prin prisma acestei interpretări, prevederile art.222 alin.(10) din 

Codul de procedură penală, care nu permit luarea în considerare a duratei privării de 

libertate dispuse prin măsura arestului la domiciliu pentru calculul duratei maxime a măsurii 

arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale, sunt neconstituţionale. 

 Astfel, aceste decizii au avut cel mai mare şi cel mai direct impact asupra modului în 

care magistraţii din cadrul judecătoriei aplică legea în materie (procesual) penală. 

 Deşi mai puţine ca număr, nu trebuie neglijate nici deciziile Curţii Constituţionale 

din materie civilă: 

- Prin Decizia nr.387 din 27 mai 2015, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art.29 alin.(1) lit.i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind 

taxele judiciare de timbru, Curtea Constituţională  a admis excepţia de neconstituţionalitate 

şi a constatat că  dispoziţiile art.29 alin.(1) lit.i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
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nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale în măsura în care sunt 

scutite de la plata taxei judiciare de timbru acţiunile şi cererile referitoare la despăgubirile 

civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând dintr-o cauză penală în condiţiile în 

care fapta cauzatoare de prejudiciu, la momentul săvârşirii acesteia, era prevăzută ca 

infracţiune. 

- Prin Decizia nr.485 din 23 iunie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art.13 alin.(2) teza a doua, art.84 alin.(2) şi art.486 alin.(3) din Codul de 

procedură civilă , Curtea Constituţională  a admis  excepţia de neconstituţionalitate şi a 

constatat că dispoziţiile art.13 alin.(2) teza a doua, ale art.84 alin.(2), precum şi ale art.486 

alin.(3) din Codul de procedură civilă, cu referire la menţiunile care decurg din 

obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de recurs de către persoanele juridice prin 

avocat sau consilier juridic, sunt neconstituţionale. 

- Decizie extrem de importanta a Curţii Constituţionale a României a fost  pronunţată 

în şedinţa de joi, 18 decembrie 2015, care  va  avea  impact asupra  sistemului judiciar în 

materie  civilă, prin declararea neconstituţionalităţii prevederilor articolului 666 din Codul 

de procedura civila, privind încuviinţarea executării silite de către executorul judecătoresc, 

stabilind că procedura de executare silită este sustrasă controlului judecătoresc şi că nu sunt 

respectate exigenţele dreptului la un proces echitabil, sub aspectul imparţialităţii şi 

independenţei autorităţii. 

 Prin  deciziile  general-obligatorii  emise  de  Înalta  Curte de Casaţie şi  Justiţie  

cu  impact  asupra  practicii  judiciare, amintim: 

- prin Decizia nr.6/16.02.2015 pronunţată în  dosarul nr. 14/2014 de  către  ICCJ  s-a admis  

recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, a stabilit că: 

procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de art.8 alin.(1) 

din Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de 

trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr.424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, încheiate potrivit art.9 

alin.(1) lit.a), alin.(2) şi alin.(3) din acest act normativ, transmise persoanelor sancţionate 

contravenţional pe suport de hârtie, sunt lovite de nulitate absolută în lipsa semnăturii 

olografe a agentului constatator. 

- prin Decizia nr.7/16.03.2015 pronunţată  în dosarul nr.1/2015 de  către  ICCJ  s-a  admis 

recursul în interesul legii  stabilindu-se că la momentul soluţionării în primă instanţă a 

acţiunii penale, prin pronunţarea unei măsuri educative, indiferent de natura acesteia, măsura 

arestării preventive luată anterior faţă de inculpatul minor încetează de drept, iar instanţa 

dispune punerea deîndată în libertate a inculpatului minor arestat preventiv. 

- prin Decizia nr.12/08.06.2015 pronunţată  în dosarul nr.6/2015 de către ICCJ s-a admis 

recursul în interesul legii, stabilind că  în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.1073 şi 

art.1077 din Codul civil de la 1864, art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind 

reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 1279 alin. (3) teza I şi art. 1669 alin. (1) din 

Codul civil, în situaţia în care promitentul-vânzător a promis vânzarea întregului imobil, deşi 

nu are calitatea de proprietar exclusiv al acestuia, promisiunea de vânzare nu poate fi 

executată în natură sub forma pronunţării unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de 

contract de vânzare pentru întregul bun, în lipsa acordului celorlalţi coproprietari. 

- prin Decizia nr.17/05.10.2015 pronunţată în dosarul nr.14/2014 de către ICCJ s-a admis 

recursul în interesul legii stabilind că  în cauzele penale având ca obiect infracţiunile de 

evaziune fiscală prevăzute în Legea nr.241/2005, instanţa, soluţionând acţiunea civilă, 

dispune obligarea inculpatului condamnat pentru săvârşirea acestor infracţiuni la plata 

sumelor reprezentând obligaţia fiscală principală datorată şi la plata sumelor reprezentând 

obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. 

- prin Decizia nr.19/05.10.2015  pronunţată  în dosarul nr.12/2015  de  către ICCJ s-a admis  

recursul în interesul legii şi, în interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1050 - 1053 din 

Codul de procedură civilă şi art. 56, art.76 şi art. 82 din Legea nr. 71/2011, stabileşte că 

procedura specială reglementată de prevederile art. 1050 - 1053 din Codul de procedură 
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civilă nu este aplicabilă în privinţa posesiilor începute anterior intrării în vigoare a Codului 

civil. 

- prin Decizia nr.23/26.10.2015 pronunţată în dosarul nr.15/2015, ÎCCJ a stabilit că în 

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 50 alin. 3 din Legea nr. 136/1995 privind 

asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul la 

despăgubiri recunoscut soţului (soţiei) sau persoanelor care se află în întreţinerea 

proprietarului ori conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea 

accidentului priveşte doar vătămările lor corporale, ca victime directe ale evenimentului 

rutier. 

 - prin  Decizia nr.25/07.12.2015 pronunţată  în dosarul nr.21/2015, ÎCCJ a  admis  recursul 

în interesul legii şi a stabilit că  încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi 

soluţionează plângerea formulată de inculpat împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a 

luat ori s-a prelungit măsura preventivă a controlului judiciar este definitivă. 

- prin   Decizia nr.26/07.12.2015 pronunţată   în dosarul nr.22/2015, ÎCCJ a admis recursul 

în interesul legii, stabilind că sancţiunile/interdicţiile aplicate în baza hotărârilor străine de 

condamnare, pronunţate de autorităţile judiciare ale statelor membre ale Uniunii Europene 

care au transpus Decizia nr.2008/909/JAI al căror corespondent în legea penală română sunt 

pedepsele complementare/accesorii, nu pot fi puse în executare de autorităţile judiciare 

române. Sancţiunile/interdicţiile aplicate în baza hotărârilor străine de condamnare, 

pronunţate de autorităţile judiciare ale statelor care nu au transpus Decizia nr.2008/909/JAI 

ori care nu sunt membre ale Uniunii Europene, al căror corespondent în legea penală română 

sunt pedepsele complementare/accesorii, nu pot fi puse în executare de autorităţile judiciare 

române, în afară de cazul în care statul emitent solicită aceasta în mod expres.  

 

 În concluzie, anul 2015 a fost din nou un an marcat de numeroase modificări 

legislative, care au îngreunat activitatea sistemului judiciar, determinând re-evaluarea 

practicii şi procedurilor aplicate.  

Această situaţie generează şi practică neunitară la nivelul întregului sistem judiciar fiind 

un factor de imprevizibilitate a aplicării legii, care a condus la bulversarea justiţiabililor, 

care nici nu au o cultură juridică satisfăcătoare şi care încă nu s-au obişnuit cu 

modificările substanţiale ale legislaţiei civile şi penale din ultimii ani, determinate de 

reforma noilor Coduri în aceste materii. 

 Precizăm că o lege trebuie să îndeplinească anumite condiţii de accesibilitate, 

claritate şi previzibilitate. La aceste condiţii s-ar putea adăuga şi una de stabilitate, 

condiţie ce considerăm că ar rezolva pe termen mediu şi lung - veşnica problemă a 

practicii neunitare din România.  

   

 

CAPITOLUL III 

INDEPENDENŢA ŞI RĂSPUNEDREA JUDECĂTORILOR 

   

 

III.1 RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A JUDECĂTORILOR ŞI A 

PERSONALULUI AUXILIAR   

 

 În cursul anului 2015  nu au fost declanşate proceduri de exercitare a acţiunii 

disciplinare împotriva judecătorilor ori a vreunei persoane din cadrul personalului auxiliar 

de specialitate fapt ce conduce la concluzia că întreaga activitate s-a realizat cu îndeplinirea 

atribuţiilor prevăzute de legi şi regulamente, precum şi a normelor codului deontologic. 

   

III.2. RĂSPUNDEREA PENALĂ A JUDECĂTORILOR ŞI A PERSONALULUI 

AUXILIAR   
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 În cursul anului 2015 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.  

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 2015 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. 

 Începând cu data de 01.01.2007 judecătorul român în calitatea sa de judecător 

comunitar, a avut şi are în continuare îndatorirea de a aplica direct dreptul Uniunii ori de 

câte ori constată incompatibilitatea dreptului naţional  cu acesta, făcând transpunerea în 

practică a principiilor efectului direct al dreptului comunitar şi supremaţiei acestuia. 

Această obligaţie a fost instituită şi prin Legea fundamentală a României, întrucât 

prin prevederile art. 11 şi art. 20 din Constituţie s-a stabilit cu valoare de principiu 

îndatorirea statului român de a îndeplini întocmai şi cu bună- credinţă sarcinile ce-i revin din 

tratatele la care este parte, precum şi faptul că tratatele ratificate de Parlament fac parte din 

dreptul intern. 

 

 

CAPITOLUL  V 
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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 2015 în parametri normali neexistând sincope în comunicarea la nivel instituţional. 

Astfel, Judecătoria Hunedoara a răspuns prompt solicitărilor venite din partea Consiliul 

Superior al Magistraturii , fiind înaintate la termen relaţiile cerute.  

 În luna septembrie la solicitarea C.S.M. a fost convocată adunarea generală a 

judecătorilor spre a fi dezbătute şi supuse votului proiectele de modificare a Legilor 

303/2004 şi 317/2004. 

  

V.2. RAPORTURILE CU MINISTERUL JUSTIŢIEI  

 

 Raporturile dintre Judecătoria Hunedoara şi Ministerul Justiţiei în anul 2015 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 2015, 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 în activitatea noastră cât şi pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a competenţelor ce revin fiecărei instituţii. 

 În cursul anului 2015, nu s-au înregistrat disfuncţii iar procurorii din cadrul 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara şi-au adus  contribuţia la judecarea temeinică 

şi cu celeritate a cauzelor pe care Judecătoria Hunedoara le-a avut de soluţionat. Procurorii 

au fost receptivi la dificultăţile întâmpinate de magistraţi în realizarea procedurilor de citare 

astfel că ,la solicitarea noastră au luat măsuri astfel încât în declaraţiile părţilor, subiecţilor 

procesuali şi martorilor organele de urmărire penală să consemneze acolo unde este posibil 

numerele posturilor telefonice care să poată fi utilizate la citări prin notă telefonică. 

Totodată, am convenit cu conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara ca în 

cauzele în care sunt minori arestaţi preventiv să fie întocmite referatele de evaluare socială a 

acestora în cursul urmăririi penale şi astfel să eliminăm neajunsurile cu care ne-am 

confruntat în anul 2015. 
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 La 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 2015 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 a fost 

modernizat. 

 Totodată la subsolul clădirii în care Judecătoria Hunedoara îşi desfăşoară activitatea 

este amenajat şi pus la dispoziţie un birou care să asigure contactul dintre avocat şi persoana 

privată de libertate. 

    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 2015, 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 2015 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, constatându-se chiar lipsa 

solicitărilor de furnizare de informaţii privind dosarele în curs, dată fiind posibilitatea de 

obţinere a datelor de pe site-ul instanţei.  
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V.6. RAPORTURILE CU JUSTIŢIABILII 
Ca şi în anii anteriori, în cursul anului 2015, nu au fost înregistrate  probleme   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 2015 Biroul de informare şi relaţii publice al Judecătoriei Hunedoara a 

soluţionat un număr de 27 solicitări de informaţii de interes public dintr-un total de 27 astfel 

de solicitări.  

Structurate după obiect au fost : 5 cereri privind informaţii din dosare, 5 cereri 

privind eliberări copii de pe hotărâri judecătoreşti, 3 solicitări de eliberări copii înscrisuri din 

dosare , 6 cereri privind informaţii privind soluţii din dosare,             1 solicitare privind 

desfăşurarea activităţii Judecătoriei Hunedoara, 2 solicitări de informaţii privind actele 

necesare promovării acţiunilor de divorţ şi partaj, 3 cereri pentru studiul unor dosare, 1 

solicitare eliberare înregistrare audio din şedinţa de judecată, 1 cerere de completare 

chestionar.  

S-au soluţionat favorabil toate cele 27 de solicitări.  

Numărul de  solicitări adresate în scris au fost : 14 cereri pe suport de hârtie, 2 cereri  

pe suport electronic, telefonic fiind formulate 9 cereri iar verbal 2.. 

 Dintre aceste solicitări 6 cereri au fost primite din partea unor persoane juridice şi 12 

cereri din partea unor persoane fizice. Solicitările au venit din partea a 17 persoane fizice şi 

din partea a 10 persoane juridice. 

 Nu au existat reclamaţii administrative sau plângeri. 

 

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 şi 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 
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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 ştii mai bine cum să se organizeze şi să acţioneze pentru a împiedica 

încălcarea drepturilor şi libertăţilor lor fundamentale. 

 În cursul anului 2015 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 2015, raportându-ne la indicii statistici prezentaţi în prezentul raport de activitate, 

apreciem că  colectivul acestei instanţe a reuşit să atingă rezultate foarte bune atât sub aspect 

calitativ cât şi sub aspect cantitativ.  Rezultatele înregistrate duc la concluzia că atât corpului 

magistraţilor cât şi personalul auxiliar de specialitate a manifestat interes pentru pregătirea şi 

formarea profesională, pentru ridicarea standardului profesional şi câştigarea respectului în 

comunitate. 

 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. 
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TRANDAFIR GABRIELA 
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