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Capitolul I 

 

Starea Judecătoriei Iași în anul 2015 

 

 

Secţiunea 1. Activitatea instanţei 

1.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei   

Circumscripţia Judecătoriei Iaşi cuprinde un areal geografic important, din care 

fac parte municipiul Iaşi, oraşul Podu-Iloaiei şi un număr de 42 de comune cu satele 

aferente, motiv pentru care volumul de activitate al acestei instanţe, corespunzător 

ultimilor 6 ani, s-a menţinut, în mod constant, la un nivel ridicat. Indicatorii statistici de 

cantitate înregistrați la nivelul Judecătoriei Iași în ultimii ani o plasează între cele mai 

aglomerate instanțe din România, împrejurare confirmată și de poziția – între primele 6 - 

pe care aceasta a ocupat-o, în perioada 2010 - 2015, în ierarhia instanțelor de la baza 

sistemului  judiciar.  

Analizând starea Judecătoriei Iaşi prin prisma volumului de activitate, anul 2015 

se caracterizează printr-o scădere a indicatorilor statistici ce reflectă activitatea instanţei 

sub aspect cantitativ. 

Întrucât analiza activităţii instanţei în anul 2015 are la bază, exclusiv, date 

extrase din modulul statistic al aplicaţiei STATIS, în concordanţă cu instrucţiunile 

comunicate de departamentul Statistică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii,  

în cele ce urmează vom realiza o analiză comparativă a datelor aferente anului 2015 din 

modulul STATIS cu datele relevate de modul statistic al aplicaţiei ECRIS – Rapoarte 

Statistice Predefinite – raportul 13 – Volum de activitate 2014, cu includerea în tabele şi 

a datelor ECRIS aferente anului 2013, în scopul de a evidenţia în mod relevant evoluţia 

activităţii instanţei din perspectiva datelor statistice extrase din modulul statistic al 

aplicaţiei STATIS, prelucrate pentru prima dată în mod exclusiv  în bilanţul Judecătoriei 

Iaşi. 

În anul 2015, potrivit datelor extrase din modulul statistic al aplicaţiei STATIS, 

la nivelul Judecătoriei Iaşi, numărul total de dosare aflate pe rolul instanţei a fost de 
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54.593, dintre care 37.825 cauze reprezintă dosarele noi ce au fost înregistrate pe 

parcursul anului precedent, diferenţa de 16.768 de cauze fiind dată de dosarele aflate 

în stoc la începutul anului. 

Prin comparaţie cu anul 2014, când, potrivit datelor extrase din modulul statistic 

al aplicaţiei ECRIS, pe rolul Judecătoriei Iaşi s-au aflat 62.609 dosare, anul 2015 a adus 

o scădere considerabilă, cu 8.016, a dosarelor aflate pe rolul instanţei, aceasta fiind, în 

totalitate, consecinţa scăderii numărului de cauze nou intrate. 

Analiza cantitativă a activităţii Judecătoriei Iaşi în ultimii trei ani este ilustrată în 

tabelul următor, având la bază date extrase din ECRIS, pentru anii 2013-2014 şi datele 

extrase din modul STATIS pentru anul 2015.  

 

Total dosare pe rol 

Anul Număr  cauze pe rol Tendinţă 

2013 ECRIS 58.688 - 

2014 ECRIS 62.609 + 3.921 +6,68 % 

2015 STATIS 54.593 - 8.016 -12,80 % 

 

Analizând datele statistice din tabelul anterior, se constată că spre deosebire de 

anii 2013 şi 2014, când activitatea instanței a înregistrat un trend ascendent, explicat prin 

modificările legislative majore care au caracterizat cei doi ani, cu impact direct asupra 

volumului de activitate al judecătoriilor, anul 2015 a adus o scădere semnificativă a 

cauzelor aflate pe rol, analiza subsecventă relevând cauza aceste scăderi în micşorarea 

numărului cauzelor nou-intrate privind executarea silită (cereri de învestire cu formulă 

executorie, cereri de încuviinţare a executării silite) pe fondul modificărilor aduse 

Codului de procedură civilă prin Legea nr.138/2014, adoptată ca urmare a deciziei Curţii 

Constituţionale nr. 348 din 17.06.2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 529 din 

16.07.2014), modificări care au exclus din competenţa judecătoriilor cererile de 

încuviinţare a executării silite, precum şi în împrejurarea depăşirii perioadei de 

implementare iniţială a noului Cod penal, intrat în vigoare la 01.02.2014, cu consecinţa 
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scăderii cauzelor nou-intrate având ca obiect contestaţie la executare vizând aplicarea 

legii penale mai favorabile. 

 

 

 

Numărul de 54.593 dosare aflate pe rolul Judecătoriei Iaşi în anul 2015 este 

format din stocul de dosare existent la începutul anului şi din numărul de dosare nou 

intrate. 

Astfel, stocul de dosare existent la începutul anului 2015, potrivit datelor 

extrase din modulul statistic al aplicaţiei STATIS, a fost de 16.768, compus din dosare 

aflate pe rol, dosare suspendate, precum şi dosare care, deşi erau soluţionate, nu erau 

închise în aplicaţia ECRIS la finele anului precedent. 

Se observă că, prin comparaţie cu stocul de 16.730 de la începutul anului 2014,  

relevat de datele statistice ECRIS, stocul de la începutul anului 2015 a înregistrat, 

aparent, o creştere uşoară de 38 dosare (deşi în evidenţele ECRIS analizate în bilanţul 

aferent anului 2014, stocul la 31.12.2014 era de 16.527 dosare), motivat  de diferenţele 

existente în evidenţele celor două aplicaţii. 
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 Stoc dosare la începutul anului în perioada 2013 - 2015 

Anul Stoc dosare Tendinţă 

2013 ECRIS 16.378 -  

2014 ECRIS 16.730 + 352 +2,15 % 

2015 STATIS 16.768 +  38 +0,23 % 

 

 

Numărul de dosare nou intrate pe rolul Judecătoriei Iaşi în anul 2015 a fost de 

37.825, cu 8.054 de dosare mai puţin decât în anul anterior. Întrucât această scădere s-a 

resimţit deopotrivă la nivelul secţiei civile şi la nivelul secţiei penale, apreciem că ea 

constituie urmarea atât a modificării modalităţii de reglementare a competenţei în materia 

executării silite de la dinele anului 2014, cât şi a depăşirii perioadei de implementare 

iniţială a noului Cod penal, intrat în vigoare la 01.02.2014. 

 

Dosare nou intrate pe rolul Judecătoriei Iaşi în perioada 2013 - 2015 

 

 

Anul 
Număr  dosare 

nou intrate 
Tendinţă 

2013 ECRIS 42.310 - 

2014 ECRIS 45.879 + 3.569       + 8,44  % 

2015 STATIS 37.825 - 8.054       - 17,55 % 
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Referitor la numărul de dosare soluţionate în anul 2015 la nivelul instanţei, se 

reţine că acesta a fost de 39.258 de cauze, ceea ce reprezintă o scădere, cu 6.824 de 

dosare, faţă de anul 2014, urmare implicită a scăderii dosarelor aflate pe rolul instanţei 

 

Dosare soluţionate în perioada 2013 - 2015  

Anul Număr  dosare soluţionate            Tendinţă 

2013 ECRIS 41.958 - 

2014 ECRIS 46.082           + 4.124     + 9,83 % 

2015 STATIS 39.258           - 6.824      -14,81 % 
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În condiţiile în care anul 2015 a debutat cu un stoc de dosare relevat de aplicaţia 

STATIS mai mare decât  anul precedent, respectiv 16.768 (faţă de 16.730 în 2013), 

scăderea numărului de dosare nou intrate în comparaţie cu anul 2014, coroborată cu 

măsurile luate de conducerea administrativ-judiciară a instanţei pentru identificarea 

documentelor închise necorespunzător şi înlăturarea erorilor de stoc, precum şi cu 

majorarea apreciabilă a indicatorului ce reflectă numărul cauzelor soluţionate, au 

determinat o diminuare a stocului de dosare existent la sfârşitul anului 2015. În concret, 

la data de 31 decembrie 2015, se înregistrau 15.335 de dosare aflate în stoc, compus 

din dosare aflate pe rol, dosare suspendate, precum şi dosare care, deşi erau 

soluţionate, nu erau închise în aplicaţia STATIS, cu 1.192 dosare mai puţin decât 

stocul ECRIS de la finele anului 2014, relevând o scădere procentuală semnificativă a 

stocului, cu 07,21% 

Comparaţie date statistice, prin raportare 

Anii 2013 – 2015 

Anul 

Stoc  

Început 

 de an 

Dosare  

nou intrate 
Tendinţa 

Total  

dosare  

pe rol 

Tendinţa 
Dosare  

soluţionate 
Tendinţa 

Stoc  

sfârşitul  

anului 

Tendinţa 

2013 ECRIS 16.378 42.310 - 58.688 - 41.958 - 16.730 - 

2014 ECRIS 16.730 45.879 + 3.569 +8,44 % 62.609 + 3.921 +6,68% 46.082 + 4.124 +9,83 % 16.527 - 203 -1,21% 

2015 TATIS 16.768 37.825 - 8.054 -17,55% 54.593 -8.016 -12,80 % 39.258 - 6.824 -14,81% 15.335 - 1.192 -7,21% 
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Datele STATIS-ECRIS aferente anului 2015 relevă modificări cantitative în ceea 

ce priveşte numărul cauzelor suspendate, respectiv o diminuare a acestora cu 7,62 %. În 

acest sens, se constată că, la sfârşitul anului 2015, conform datelor din aplicaţia STATIS-

ECRIS, exista un număr de 1.225 dosare a căror judecată a fost suspendată, faţă de 

1.326 de cauze câte existau la sfârşitul lui 2014. Diminuarea înregistrată este atât 

urmarea implementării, prin Noul cod de procedură civilă, a procedurii de regularizare a 

cererilor de chemare în judecată, cu consecinţa limitării situaţiilor ulterioare de 

suspendare a judecăţii, dar şi rezultatul măsurilor dispuse de conducerea administrativ-

managerială a instanţei în sensul efectuării de verificări riguroase pentru identificarea 

dosarelor aflate în stare de suspendare existente în arhiva depozit, precum şi verificări 

lunare de către persoana desemnată, în vederea prezentării dosarelor la judecător la data 

împlinirii termenelor periodice de verificare a subzistenței cauzelor de suspendare. 

 

   Dosare suspendate în perioada 2013 - 2015 

      Anul Număr dosare  suspendate         Tendința 

2013 ECRIS                2.925 - 

2014 ECRIS               1.326          - 1.599        - 54,67 % 

2015 STATIS              1.225            - 101        - 7,62 % 
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Datele statistice privind volumul total de activitate înregistrat la nivelul 

Judecătoriei Iași, în anul 2015, sunt prezentate sintetic în Anexa 2 la prezentul raport de 

bilanţ. 

 

1.1.1. Volumul de activitate pe secţii  

 a).  Secţia civilă 

Analiza cantitativă a activităţii secţiei civile a Judecătoriei Iaşi (prezentată în 

Anexa 3 la prezentul raport de bilanţ) evidenţiază, în 2015, un număr total de dosare 

aflate pe rol de 46.617, ceea ce reprezintă 85,39 % din numărul total de dosare aflate pe 

rolul instanţei în 2015.  

Comparativ cu anul 2014, în consonanţă cu trendul descendent remarcat la nivelul 

instanţei, se observă o scădere cu 7.699 a numărului de dosare civile aflate pe rol. 
  

Total dosare pe rolul secţiei civile a Judecătoriei Iaşi în anii 2013 – 2015 

 

      Anul Număr dosare civile aflate pe rol        Tendinţă 

2013 ECRIS 51.998                          - 

2014 ECRIS 54.316       + 2.381    +4,58 % 

2015 STATIS 46.617       - 7.699   -14,17 % 
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Dintre cele 46.617 dosare aflate pe rolul secţiei civile, 31.949 reprezintă dosare 

nou intrate, cu 7.340 de cauze mai puţin decât în anul 2014. 

Dosare nou intrate pe rolul secţiei civile a Judecătoriei Iaşi în anii 2013 - 2015 

 

 

În ceea ce priveşte cauzele soluţionate la nivelul secţiei civile a Judecătoriei Iaşi, 

în anul 2015, indicatorul statistic aferent reflectă o tendinţă descendentă, fiind în 

concordanţă cu indicatorul statistic de la nivelul instanţei. În concret, pe parcursul anului 

2015, magistraţii secţiei civile au soluţionat un număr de 32.970 de dosare, cu 6.973 mai 

puţine decât în anul 2014. 

 

Secţia civilă -  Dosare soluţionate în anii 2013 – 2015 

       Anul      Număr  dosare civile nou intrate           Tendinţă 

2013 ECRIS              37.327 - 

2014 ECRIS             39.289            + 1.962      + 4,99 % 

2015 STATIS             31.949           - 7.340      - 18,68 % 

Anul Număr  dosare civile soluţionate Tendinţă 

2013 ECRIS 36.971 - 

2014 ECRIS 39.943     + 2.972          + 8,04 % 

2015 STATIS 32.970     - 6.973          - 17,46 % 
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O analiză detaliată pe tipuri de cauze civile date în competenţa unor completuri 

asociate, speciale ori specializate este redată în Anexa 5 la prezentul raport.  

Astfel, din totalul de 46.617 cauze civile aflate pe rol, 11.422 au avut ca obiect 

cereri privind executarea silită repartizate completurilor asociate de tip CS (încuviinţări 

executări silite, învestiri cu formulă executorie, încuviinţare cerere intervenţie, recuzare 

executor, conexare dosare executare), 143 au reprezentat cereri în anularea ordonanţei 

de plată judecate în completuri speciale de doi judecători, 31 de cauze au avut ca obiect 

cereri de anulare titluri de plată date în competenţa preşedintelui instanţei, 73 de dosare 

au reprezentat cauze privind cooperarea judiciară internaţională în materie civilă  

înregistrate pe rolul completurilor speciale tip COJ, 469 au vizat compartimentele 

auxiliare persoane juridice, asociaţii şi fundaţii, asociaţii de proprietari, iar 4.778 de 

cauze s-au aflat pe rolul completurilor specializate de fond funciar (760) şi al celor de 

minori şi familie (4.018), diferenţa de 29.701 fiind reprezentată de cauzele civile 

repartizate completurilor nespecializate. 
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Examinarea acestor tipuri de cauze permite a constata şi numărul dosarelor 

soluţionate în respectivele materii, şi anume: 11.084 cereri privind executarea silită, 95 

de cereri în anularea ordonanţei de plată, 22 cereri de anulare titluri de plată, 61 de 

cauze privind cooperarea judiciară internaţională în materie civilă, 427 dosare privind 

persoane juridice, asociaţii şi fundaţii, asociaţii de proprietari, 484 dosare de fond 

funciar şi 2.297 cauze aflate pe rolul completurilor specializate de minori şi familie. 
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Comparând indicatorii statistici aferenți dosarelor având obiectele sus-menționate 

cu cei înregistrați în anul 2014, se remarcă o scădere notabilă, de 42,38 %, în privința 

cauzelor având ca obiect cereri privind executarea silită aflate pe rolul completurilor 

asociate de tip CS (încuviinţări executări silite, învestiri cu formulă executorie, autorizare 

pătrundere în imobil, încuviinţare cerere intervenţie, recuzare executor, conexare dosare 

executare), determinată de efectele deciziei Curţii Constituţionale nr. 348 din 17.06.2014 

şi de modificările subsecvente aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr.138/2014, 

care au determinat excluderea din competenţa judecătoriilor a cererilor de încuviinţare a 

executării silite începând cu data publicării deciziei Curţii Constituţionale nr. 348 din 

17.06.2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 529 din 16.07.2014), efecte ce se vor 

resimţi în continuare, cel puţin până la data la care va fi publicată decizia Curţii 

Constituţionale din 17.12.2015 prin care s-a constatat neconstituţionalitatea prevederilor 

art.666 din Codul de procedură civilă. 
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În concordanţă cu tendinţa generală înregistrată la nivelul instanţei, şi la nivelul 

secţiei civile se remarcă o reducere a stocului de dosare la sfârşitul anului 2015, acesta 

fiind de 13.647 de cauze, în raport cu perioada corespunzătoare a anului precedent, 

când exista un stoc de dosare evidenţiat în aplicaţia ECRIS  de 14.373. 

 

 

Secţia civilă - Stoc la finele anului   

 

Anul Stoc dosare - Secţia civilă Tendinţă 

2013 ECRIS 15.027 - 

2014 ECRIS 14.373 - 654 -4,35 % 

2015 STATIS 13.647 - 726 -5,05 % 
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Numărul dosarelor suspendate la nivelul secţiei civile a cunoscut modificări 

sensibile în anul 2015 comparativ cu anul 2014 în sensul diminuării cauzelor suspendate.           

În concret, numărul dosarelor suspendate în secţia civilă, la finele anului 2015, era de 

1.217 cauze, cu 97 mai puține decât în anul precedent. 

 

 

Dosare suspendate în cadrul secţiei civile a  Judecătoriei Iaşi 

 

        Anul 
Dosare suspendate                                   

Secţia civilă 
Tendinţă 

2013           2.914                             - 

2014 ECRIS          1.314          - 1.600          -54,91 % 

2015 STATIS          1.217          - 97          -7,38 % 
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b).  Secţia penală  

 

Sub aspect cantitativ, activitatea secţiei penale a Judecătoriei Iaşi în anul 2015, 

evidenţiată în Anexa 4 la prezentul raport, a înregistrat o scădere comparativ cu anul 

precedent, sub aspectul numărului total de dosare aflate pe rol şi în ceea ce priveşte 

dosarele nou intrate, crescând însă numărul dosarelor soluţionate.  

 

Secţia penală –  Total dosare pe rol  

 

         Anul Număr  dosare penale aflate pe rol       Tendinţă 

2013 ECRIS 6.690 - 

2014 ECRIS 8.293 + 1.603      + 23,96 % 

2015 STATIS 7.976 - 317        - 3,82 % 
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Dintre cele 7.976 de dosare aflate pe rolul secţiei penale, 5.876 reprezintă dosare 

nou intrate, cu 714 cauze mai puţin decât în anul 2014, scădere a cărei cauză rezidă în 

împrejurarea depăşirii perioadei de implementare iniţială a noului Cod penal, intrat în 

vigoare la 01.02.2014, cu consecinţa scăderii cauzelor nou-intrate având ca obiect 

contestaţie la executare vizând aplicarea legii penale mai favorabile. 

 

Dosare nou intrate pe rolul secţiei penale a Judecătoriei Iaşi în anii 2013- 

2015 

 

Anul Număr  dosare penale nou intrate Tendinţă 

2013 ECRIS         4.983      - 

2014 ECRIS        6.590          + 1.607    +32,25  % 

2015 STATIS        5.876           - 714     - 10,83 % 
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Referitor la cauzele soluţionate la nivelul secţiei penale a Judecătoriei Iaşi, în anul 

2015, indicatorul statistic aferent reflectă o tendinţă de creştere.  În concret, pe parcursul 

anului 2015, magistraţii secţiei penale au soluţionat un număr de 6.288 de dosare, cu 

149 mai mult decât în anul 2014, analiza acestei creşteri prin raportare la scăderea 

dosarelor nou-intrate şi a celor aflate pe rol relevând o mai bună gestionare a cauzelor de 

către judecătorii secţiei şi un efort susţinut pentru închiderea cu celeritate a documentelor 

de dezînvestire. 

   

Secţia penală - Dosare soluţionate   

 

       Anul Număr  dosare  penale soluţionate Tendinţă 

2013 ECRIS                  4.987                             - 

2014 ECRIS                 6.139 +1.152      +23,10 % 

2015 STATIS                6.288 + 149     +  2,43 % 
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O analiză detaliată pe tipuri de cauze penale date în competenţa unor completuri 

speciale ori specializate este redată în Anexa 8 la prezentul raport. Astfel, din totalul de 

7.976 de cauze penale aflate pe rol, 509 au vizat cereri de competenţa judecătorului care 

exercită funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei 

în faza de urmărire penală (completuri tip JDL), 349 de cauze au reprezentat cereri de 

competenţa judecătorului delegat cu executarea (verificarea măsurii de siguranţă a 

internării medicale, amânare/întrerupere pedeapsă pe motive medicale), iar 173 dosare s-

au aflat pe rolul completurilor specializate în judecarea cauzelor cu inculpaţi/victime 

minore (170), respectiv a infracţiunilor de corupţie (3). 
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Examinarea acestor tipuri de cauze permite a constata şi numărul dosarelor 

soluţionate în respectivele materii, şi anume: 506 de cereri de competenţa judecătorului 

care exercită funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

persoanei în faza de urmărire penală, 347 de cauze de competenţa judecătorului delegat 

cu executarea, 95 de cauze cu inculpaţi/victime minore și 2 dosare vizând infracţiuni de 

corupţie. 
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Stocul de dosare de la începutul anului 2015 la nivelul secției penale a instanței, 

coroborat cu numărul mai scăzut al dosarelor nou-intrate și cu procentul mai crescut de 

operativitate înregistrat pe fondul unei gestionări mai bune a cauzelor de către judecătorii 

secţiei şi al unui efort susţinut pentru închiderea cu celeritate a documentelor de 

dezînvestire, a condus la scădere considerabilă a stocului de dosare existent la sfârşitul 

anului 2015 în secţia penală, respectiv 1.688 de cauze, cu 21,63%  mai mic  faţă de 

aceeaşi perioadă a anului anterior. 

 

Secţia penală - Stoc la finele anului  

 

Anul         Stoc dosare  - Secţia penală              Tendinţă 

2013 ECRIS 1.703                    - 

2014 ECRIS 2.154       + 451      + 26,48 % 

2015 STATIS 1.688        - 466       - 21,63 % 
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1.1.2.  Volumul de activitate pe completuri specializate 

 

a).  Secţia civilă 

 

Ca şi în anii anteriori, în anul 2015, în cadrul secţiei civile a Judecătoriei Iaşi, au 

funcţionat două categorii de completuri specializate, respectiv: completuri specializate în 

soluţionarea cauzelor cu minori şi familie (în număr de cinci, al 5-lea complet fiind 

specializat din luna aprilie 2015) şi completuri specializate în soluţionarea cauzelor de 

fond funciar  (în număr de cinci, începând cu martie 2015). 

În privinţa completurilor specializate în soluţionarea cauzelor cu minori şi 

familie, datele statistice înregistrate în anul 2015 (evidenţiate în Anexa 6) reflectă 4.018 

de dosare aflate pe rol (cu 59 mai multe decât în anul precedent), 2.298 de dosare nou 

intrate (cu 32 mai multe decât în 2014) şi 2.297 dosare soluţionate (un plus de 81 cauze). 

Raportarea stocului existent la începutul anului 2015 (1.720 dosare) la stocul existent la 

sfârşitul anului (1.721 dosare) reflectă o gestionare mai eficientă a cauzelor de acest tip 
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faţă de anii anteriori, explicabilă pe fondul specializării exclusive a judecătorilor titulari, 

măsură adoptată în martie 2014 şi menţinută pe tot parcursul anului 2015, precum şi prin 

prisma hotărârii colegiului de conducere de mărire la 5 a numărului acestor complete 

specializate. 

 

Date statistice ce reflectă activitatea completurilor specializate în soluţionarea 

cauzelor cu minori şi familie pentru anii 2013 – 2015 

 

Minori şi  

familie 

Stoc la  

începutul  

anului 

Tendinţa 

Cauze  

nou  

intrate 

Tendinţa 

Total  

Dosare 

 pe rol 

Tendinţa 
Cauze  

soluţionate 
Tendinţa 

Stoc la  

sfârşitul  

anului 

Tendinţa 

2013 ECRIS 1.940 - 2.352 - 4.292 - 2.599 - 1.693 - 

2014 ECRIS 1.693 - 247 
-

12,73% 
2.266 - 86 -3,66 % 3.959 -333 -7,76% 2.216 -383 -14,74% 1.743 +50 +2.95% 

2015 STATIS 1.720 + 27 
+1,59 

% 
2.298 +32 +1,41% 4.018 +59 +1,49% 2.297 +81 +3,66% 1.721 -22 -1,26 % 
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În ceea ce priveşte activitatea celor opt completuri specializate în materia 

fondului funciar (Anexa 7), indicatorii statistici pentru anul 2015 comparativ cu anul 
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2014, reconstituiţi pe baza datelor extrase din aplicaţia STATIS (întrucât din aplicaţia 

ECRIS nu se pot extrage date specifice acestui tip de cauze) se prezintă după cum 

urmează:  

 

Date statistice ce reflectă activitatea completurilor specializate în soluţionarea 

cauzelor de fond funciar pentru anii 2013 – 2015 

Anul  

Stoc la  

Începutul 

 anului 

Tendinţa 

Cauze  

Nou 

 intrate 

Tendinţa 

Total  

Dosare 

 pe rol 

Tendinţa 
Cauze  

soluţionate 
Tendinţa 

Stoc la  

sfârşitul 

anului 

Tendinţa 

2013  793 - 503 - 1.296 - 685 - 611 - 

2014  611 -182 -22,95% 466 -37 -7,36% 1.077 -219 -16,90% 607 -78 -11,39% 470 -141 -23,08% 

2015 STATIS 492 -119 -19,48% 268 -198 -42,49% 760 -317 -29,43% 484 -123 -20,26% 276 -194 -41,28% 

 

Datele statistice anterior prezentate reflectă diminuarea numărului de cauze nou 

intrate, a celor aflate pe rol şi a dosarelor soluţionate, însă aspectul pozitiv ce se impune a 

fi remarcat constă în reducerea stocului de dosare de la finele anului, cu 41%, în raport 

cu stocul existent la  începutul anului 2014. 
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Ponderea cauzelor de competenţa completurilor specializate din totalul 

dosarelor civile pe rol, pentru perioada 2013 – 2015 

 

Anul 
Total dosare 

 civile pe rol 
Tendinţa 

Cauze minori 

 şi familie 
Tendinţa 

Cauze 

fond 

funciar 

Tendinţa 

2013 51.998           - 4.292           - 1.296 - 

2014 54.316 +2.318 +4,46% 3.959 -333 -7,76% 1.077 -219 -16,90% 

2015 46.617 -7.699 -14,17% 4.018 -59 -1,49% 760 -317 -29,43% 

 

 

 

b).  Secţia penală 

 

În cursul anului 2015, în cadrul secţiei penale a Judecătoriei Iaşi au funcţionat 

două categorii de completuri specializate, respectiv: completuri specializate pentru 

judecarea infracţiunilor comise de minori sau asupra minorilor (asociate celor nouă 

completuri de fond) şi completuri pentru judecarea infracţiunilor de corupţie sau 

conexe ori asimilate acestora (în număr de două).  
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În privinţa completurilor specializate pentru judecarea infracţiunilor comise de 

minori sau asupra minorilor, datele statistice înregistrate în anul 2015 (evidenţiate în 

Anexa 9, pe baza datelor extrase din aplicaţia STATIS, întrucât din aplicaţia ECRIS nu 

se pot extrage date specifice acestui tip de cauze) reflectă 170 de dosare aflate pe rol (cu 

104 mai puţine decât în anul precedent), 114 de dosare nou intrate (cu 63 mai puţine 

decât în 2014) şi 95 de dosare soluţionate (cu 102 cauze mai puţine față de anul 

precedent). Raportarea stocului existent la începutul anului 2015 (56 de dosare) la cel de 

la sfârşitul anului  (75 de dosare) reflectă o creştere cu aproximativ 33,93% a dosarelor 

aflate în stoc, pe fondul creşterii duratei medii de soluţionare a acestui tip de cauze, 

generată şi de impactul deciziilor Curţii Constituţionale asupra procedurii de cameră 

preliminară.  

Date statistice ce reflectă activitatea completurilor specializate pentru judecarea 

infracţiunilor comise de minori sau asupra minorilor 

Anul     Stoc  Tendinţa 
Cauze  

nou intrate 
Tendinţa 

Total  

dosare  

 pe rol 

Tendinţa 
Cauze  

soluţionate 

 

Tendinţa 

Stoc la  

Sfârşitul 

 anului 

Tendinţa 

2013        126            -       171              -        297              -     200           -     97            - 

2014        97 -29 -23,02%       177 +6 +3,51%       274 -23 -7,74%     197 -3 -1,5%     77 -20 -20,62% 

2015       56 -41 -42,27%       114 -63 -35,59%      170 -104 -37,96%     95 -102 -51,78%      75 +19 +24,68% 
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Referitor la completurile specializate în soluţionarea infracţiunilor de corupţie 

sau conexe ori asimilate acestora, în anul 2015, numărul cauzelor nou intrate în această 

materie a fost de 3 dosare, grefate pe lipsa unui stoc iniţial, astfel încât numărul total de 

dosare aflate pe rol, în această specializare, a fost de 3 (date evidenţiate în Anexa 10, pe 

baza datelor extrase din aplicaţia STATIS, întrucât din aplicaţia ECRIS nu se pot extrage 

date specifice acestui tip de cauze). 

Dat fiind faptul că cele două completuri specializate în această materie au 

soluţionat 2 cauze, la sfârşitul anului 2015 a mai rămas în stoc 1 dosar nesoluţionat. 
 

 

Date statistice ce reflectă activitatea completurilor specializate pentru judecarea 

infracţiunilor de corupţie sau conexe ori asimilate acestora 

Anul 

Stoc la  

Începutul 

 anului 

Tendinţa 
Cauze nou 

 intrate 
Tendinţa 

Total  

dosare          

pe rol 

Tendinţa 
Cauze  

soluţionate 
Tendinţa 

Stoc la 

Sfârşitul 

anului 

Tendinţa 

2013 14 - 14 - 28 - 19 - 9 - 

2014 9 -5 -35,71% 3 -11 -78,57% 12 -16 -57,14% 12 -7 -36,84% 0 -9 -100% 

2015 0 -9 -100% 3 0 0,00% 3 -9 -75,00% 2 -10 -83,33% 1 +1     - 

 

Datele statistice anterior prezentate, analizate comparativ cu cele corespunzătoare 

din anul 2014, reflectă scăderi la indicatorii privind numărul dosarelor aflate pe rol şi a 
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celor soluţionate, ca urmare a modificărilor aduse de Noul cod de procedură penală cu 

privire la competenţa judecării infracţiunilor de corupţie. 

 

Ponderea cauzelor de competenţa completurilor specializate din totalul 

dosarelor penale pe rol, pentru perioada 2013 – 2015 

 

Anul 

Total 

dosare  

penale pe 

rol 

Tendinţa 

Cauze inculpaţi 

şi/sau victime 

minori 

Tendinţa 
Cauze  

anticorupţie 
Tendinţa 

2013         6.690 -           297                  -          28                 - 

2014        8.239 +1549 +23,15%           274    -23     - 7,74%          12     -16    -57,14% 

2015       7.976 -263 -3,19%          170    -104     -37,96%           3     -9    -75,00% 

 

 

 

1.1.3. Volumul de activitate pe materii 

 

În materie exclusiv civilă, volumul de activitate în anul 2015 a fost următorul: 

- stoc la începutul anului  – 12.456 dosare 
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- cauze nou intrate –  29.383 dosare 

- total cauze pe rol – 41.839 dosare 

- cauze soluţionate – 30.189 dosare 

- stoc la finele anului  –  11.650 dosare 

 

În materia minorilor şi a raporturilor de familie, volumul de activitate în anul 

2015 a fost următorul: 

- stoc la începutul anului  –  1.720 dosare 

- cauze nou intrate – 2.298 dosare 

- total cauze pe rol – 4.018 dosare 

- cauze soluţionate – 2.297 dosare 

- stoc la finele anului  – 1.721 dosare 

În materie funciară, volumul de activitate în anul 2015 se prezintă astfel: 

- stoc la începutul anului – 492 dosare 

- cauze nou intrate –  268 dosare 

- total cauze pe rol – 760 dosare 

- cauze soluţionate – 484 dosare 

- stoc la sfârşitul anului  – 276 dosare 

În materie exclusiv penală, volumul de activitate în anul 2015 a fost următorul: 

- stoc la începutul anului  – 2.044 dosare 

- cauze nou intrate – 5.759 dosare 

- total cauze pe rol –  7.803 dosare 

- cauze soluţionate – 6.191 dosare 

- stoc la sfârşitul anului –  1.616 dosare 

În materia dosarelor penale cu victime şi/sau infractori minori, volumul de 

activitate în anul 2015 se prezintă astfel:  

-       stoc la începutul anului –  56 dosare 

- cauze nou intrate –  114 dosare 

- total cauze pe rol –  191 dosare 

- cauze soluţionate –  95 dosare 

- stoc la sfârşitul anului  – 75 dosare. 
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În materia cauzelor ce au ca obiect infracţiuni de corupţie sau conexe ori 

asimilate acestora, volumul de activitate în anul 2015 este reflectat de următoarele date 

statistice: 

- stoc la începutul anului –  0 dosare 

- cauze nou intrate –  3 dosare 

- total cauze pe rol –  3 dosare 

- cauze soluţionate –  2 dosare 

- stoc la sfârşitul anului  – 1 dosar 

 

 

 1.2.  Încărcătura pe judecător 

 

1.2.1. Încărcătura raportată la numărul de judecători din schema de personal 

 

În cursul anului 2015, prin aprobarea de către Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii a ocupării unui post de judecător pe perioadă nedeterminată în condiţiile 

art.134 indice 1 din Legea nr.304/2004, prin Hotărârea nr.1287/27.11.2014, şi ulterior 

prin suplimentarea schemei de magistraţi cu un post prin Ordinul M.J. nr. 

1672/C/21.05.2015, schema de judecători a instanţei a cuprins un număr de 56 de posturi. 

În ipoteza în care toţi cei 56 de judecători ar fi funcţionat efectiv în anul 2015 în 

cadrul Judecătoriei Iaşi, încărcătura ce ar fi revenit fiecărui magistrat al instanţei este cea 

redată în Anexa 11 A  şi în următoarele tabele. 

 
 

Dosare repartizate spre soluţionare pe judecător 

Anul 
Dosare repartizate spre   soluţionare                  

pe judecător 
Tendinţă 

2014 ECRIS 1.138,35                                   - 

2015 STATIS 974,86          - 163,49 - 14,36 % 

 

 

 



33 
 

Dosare rulate pe judecător 
 

      Anul Dosare rulate pe judecător Tendinţă 

2014 ECRIS 1.378,87 - 

2015 STATIS 1.290,64 -  88,23      - 6,40 % 

 

 

Dosare soluţionate pe judecător 

Anul 

Dosare soluţionate pe 

judecător Tendinţă 

2014 ECRIS 837,85 - 

2015 STATIS 701,23        - 136,62 -16,31 % 

 

O concluzie care se desprinde din analiza datelor mai sus prezentate este aceea 

că, în anul 2015, scăderea numărului dosarelor repartizate spre soluționare pe 

judecător, consecință a scăderii numărului de dosare nou-intrate, a condus în mod 

natural la scăderea valorilor tuturor indicatorilor care vizează încărcătura, reflectând 

un volum individual de activitate mai scăzut.  

 

1.2.2. Încărcătura raportată la numărul mediu de judecători care au funcţionat 

și au participat efectiv la activitatea jurisdicțională în cursul anului 2015 

 

Deşi pe tot parcursul anului precedent schema de judecători a cuprins un număr 

de 56 de posturi, în cursul anului 2015 în cadrul Judecătoriei Iaşi au funcţionat și au 

participat efectiv la activitatea jurisdicțională, în medie, un număr de 51 de magistraţi.  

Din cuprinsul Anexei 11B, rezultă încărcătura pentru fiecare judecător, 

comparativ cu anul anterior, raportat la volumul total de activitate al Judecătoriei Iaşi. 

Astfel, numărul mediu al şedinţelor la care a participat fiecare judecător în 2015 a 

înregistrat o scădere, fiind de 21, față de 24 cât a fost înregistrat în anul 2014, ca urmare a 

menţinerii măsurii planificării tuturor şedinţelor de judecată la două săptămâni începând 

cu luna iunie a anului 2014. Dintre cei 51 de magistrați care au funcționat și au participat 
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efectiv la activitatea jurisdicțională, 37 de judecători și-au desfășurat activitatea în secţia 

civilă, iar 14 în secţia penală.  

          Anul                             2014                                        2015 

Număr şedinţe                         24                                          21  

Număr judecători                    47                                         51   

 

Indicatorii statistici stabiliți în raport de numărul mediu de judecători care au 

funcţionat și au participat efectiv la activitatea jurisdicțională în cursul anului 2015 relevă 

următoarele: 

Dosare repartizate spre soluţionare pe judecător 

 

Anul 
Dosare repartizate spre 

soluţionare pe judecător 
Tendinţă 

2014 ECRIS            1.332            - 

2015 STATIS           1.071       - 261      - 19,59 % 
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Dosare rulate pe judecător 

 

Anul Dosare rulate pe judecător Tendinţă 

2014 ECRIS 1.614             -  

2015 STATIS 1.417  - 197  - 12,20 % 

 

 

 

 

Dosare soluţionate pe judecător 

Anul Dosare soluţionate pe judecător Tendinţă 

2014 ECRIS 980 - 

2015 STATIS 770     -210 - 21,43% 
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Valorile statistice prezentate anterior relevă o situație concordantă cu cea 

înregistrată și în privința încărcăturii pe judecător în raport de numărul acestora din 

schema de personal. Mai concret, s-a înregistrat o scădere a valorilor tuturor indicatorilor 

care vizează încărcătura, reflectând un volum de activitate mai scăzut decât cel înregistrat 

în anii anteriori. 

 

1.3. Managementul resurselor umane 

 

Potrivit datelor prezentate în Capitolul I, Secţiunea a 2-a, în cea mai mare parte a 

anului 2015, statul de funcții al Judecătoriei Iași a cuprins un număr de 154 de funcții din 

care 56 de posturi de judecător, 88 de posturi de personal auxiliar de specialitate (78 

posturi de grefier și 10 posturi de grefier-arhivar), 7 posturi de personal conex (5 aprozi, 

un agent procedural şi un conducător auto) și 3 posturi de personal contractual, însă, în 

fapt, s-au aflat efectiv în activitate un număr mediu de 51 de judecatori şi 90 de persoane 

reprezentând personal auxiliar de specialitate, conex şi contractual. 

În prezent, distribuirea judecătorilor şi a grefierilor în cadrul celor două secţii ale 

Judecătoriei Iaşi este echilibrată, în raport de volumul de muncă înregistrat  în mod 

constant şi de natura şi complexitatea cauzelor fiecărei secţii. 
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Referitor la repartizarea magistraţilor în cele două secţii ale Judecătoriei Iaşi, 

trebuie evidenţiat faptul că organele de conducere de la nivelul instanţei, în mod 

permanent, s-au preocupat pentru a asigura un echilibru în ceea ce priveşte volumul de 

muncă ce revine fiecărui judecător. În acest sens, cei 2 magistraţi nou veniţi la 

Judecătoria Iaşi în cursul anului 2015, în urma susţinerii examenului de capacitate, au 

fost repartizaţi în secţia civilă. La repartizarea magistraților instanței pe secţii s-a urmărit 

realizarea unei dimensionări echilibrate a volumului de muncă al acestora, cu luarea în 

calcul nu numai a numărului de cauze existent pe rolul fiecăreia dintre cele două secţii, ci 

şi a posturilor temporar vacante din schema fiecărei secţii, a modalităţii de organizare a 

fiecărei secţii, a naturii, specificului şi complexităţii cauzelor ce intră în competenţa 

secţiei civile şi respectiv a secţiei penale. 

În cadrul secţiei civile, au funcţionat un număr de 38 de completuri de judecată, 

dintre care 28 nespecializate, 5 sunt specializate în soluţionarea cauzelor cu minori şi 

familie, 5 sunt specializate în soluţionarea litigiilor de fond funciar. O parte dintre 

judecătorii secţiei civile intră şi in constituirea altor completuri speciale (pentru 

soluţionarea cererilor de anulare titluri de plată, a cererilor vizând asociaţiile de 

proprietari, înfiinţări si modificări acte asociaţii si fundaţii, în domeniul cooperării 

judiciare internaționale în materie civilă şi pentru soluţionarea cererilor prevăzute de 

Legea nr.286/2006, completuri colegiale pentru soluționarea cererilor în anularea 

ordonanței de plată), iar cererile având ca obiect învestire cu formulă executorie sunt 

soluţionate de către toți judecătorii secției civile. 

În secţia penală, numarul completurilor de judecată a fost de 14, iar odată cu 

intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură penală secția a fost organizată, conform 

principiului separării funcțiilor judiciare, astfel : 4 completuri formate din judecători care 

îndeplinesc funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale 

persoanelor în faza de urmărire penală, 10 completuri  formate din judecători care 

îndeplinesc funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată (camera 

preliminară) și funcția de judecată. 

In cadrul secției mai funcționează 2 completuri specializate în judecarea cauzelor 

ce au ca obiect infracţiuni de corupţie ori conexe sau asimilate acestora, până la 

finalizarea procedurilor judiciare în cauzele pe care le aveau pe rol la 1.02.2014 și în 
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vederea soluționării contestațiilor la executare sau a căilor de atac extraordinare de 

retractare exercitate cu privire la sentințe pronunțate de Judecătoria Iași în această 

materie.  

Se mai impune a preciza că soluționarea cauzelor în care sunt implicaţi minori ca 

infractori sau victime a fost dată în competența tuturor celor 10 judecători care 

îndeplinesc funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată (camera 

preliminară) și funcția de judecată, aceasta fiind singura modalitate de a asigura, în 

paralel, atât principiul repartizării aleatorii a cauzelor, cât și un volum de muncă 

echilibrat între judecătorii secției penale. 

Pe lângă activitatea de judecată propriu-zisă, toţi judecătorii instanţei sunt 

desemnaţi, prin ordin de serviciu emis anual de preşedintele judecătoriei, să coordoneze 

activitatea unor compartimente, birouri şi sectoare de activitate. 

Repartizarea personalului auxiliar de specialitate şi conex al instanţei pe secţii 

şi compartimente auxiliare, atribuţie conferită de art. 16 al.1 lit.e din Regulamentul de 

ordine interioară al instanţelor judecătoreşti preşedintelui instanţei, a fost realizată la 

începutul anului calendaristic prin Ordinul de serviciu pentru 2015 şi, ulterior, prin 

decizii emise de  preşedintele Judecătoriei Iaşi. În realizarea acestei atribuţii au fost avute 

în vedere următoarele obiective: 1). asigurarea unei dimensionări echilibrate a muncii 

fiecărui salariat în raport cu volumul de activitate înregistrat constant, cu natura, 

specificul și complexitatea cauzelor ce intră în competența fiecăreia dintre cele două 

secții şi a fiecărui compartiment auxiliar al instanţei; 2). asigurarea, în măsura în care 

factori obiectivi au permis, a continuității grefierului de ședință pe complet, pentru ca 

astfel să se creeze o echipă judecător-grefier; 3). asigurarea specializării unui număr mai 

mare de persoane pentru acele compartimente/sectoare de activitate care prezintă un 

anumit specific și presupun o anumită specializare, astfel încât, în ipoteza în care 

compartimentele rămân descoperite, din varii motive (pensionări, promovări, demisii, 

concedii de odihnă sau medicale, etc.), să existe posibilitatea practică de înlocuire a celor 

lipsă, fără a afecta desfășurarea normală a activității și calitatea acesteia; 4). crearea 

condiţiilor pentru un climat de muncă bun, sens în care au fost avute în vedere și aspecte 

legate de factorul uman, respectiv compatibilitatea ca stil de muncă și comunicare; 5). 

desemnarea din rândurile personalului auxiliar a unui coordonator al compartimentului al 
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cărui rol a fost acela de a monitoriza și verifica munca colegilor din echipă, astfel încât să 

se realizeze o dimensionare practică echilibrată a muncii fiecăruia.  

În concret, încă de la intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă în anul 

2013, s-au implementat echipe judecător-grefier care să asigure continuitatea completului 

de judecată, de la faza regularizării cererilor până la pronunţarea şi redactarea sentinţei. 

De asemenea, după intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură penală în anul 

2014, act care a adus modificări importante în organizarea activităţii la nivelul secţiei 

penale, prin împărţirea judecătorilor conform funcţiilor enumerate prin art.3 al NCPP, a 

fost necesară o restructurare a poziţionării personalului auxiliar, prin reducerea numărului 

de grefieri în anumite compartimente şi permutări în cadrul compartimentelor auxiliare şi 

redirecţionarea grefierilor către secţia penală, pentru asigurarea aceloraşi echipe 

judecători-grefieri, în prezent reuşindu-se asigurarea numărului necesar de grefieri 

corespondent completurilor de cameră preliminară şi fond, cu intrarea aceloraşi grefieri, 

prin rotaţie, în constituirea completurilor care îndeplinesc funcția de dispoziție asupra 

drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor în faza de urmărire penală. 

În consonanţă cu măsurile de distribuire echilibrată a personalului, conducerea 

administrativ-judiciară a instanţei a implementat măsuri de echilibrare a activităţii 

personalului, modificări ale organizării activităţii judiciare şi circuitelor interne, în 

vederea eficietizării activităţii, cum ar fi : 

- redimensionarea numărului completelor specializate, prin reducerea celor de 

fond funciar de la 8 la 5, respectiv prin creşterea celor de minori şi familie de la 4 la 5 

- implementarea prin ordin de serviciu, în sarcina grefierilor de şedinţă, a 

atribuţiilor de tehnoredactare în dispozitivul hotărârii a datelor privitoare la: codul 

numeric personal/codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală, 

domiciliul/reşedinţa/sediul părţilor, alte date de identificare, precum şi de tehnoredactare 

a hotărârilor de complexitate redusă, prin inserarea datelor specifice cauzei în conceptul 

(considerentele) pus la dispoziţie de judecător 

- reorganizarea activităţii administrative a a compartimentului Executări silite şi 

titluri executorii, reorientarea atribuţiilor jurisdicţionale ale compartimentului către 

grefierii de şedinţă şi planificarea şedinţelor de judecată pentru completele de tip CS la 

două săptămâni, începând cu luna septembrie 2015. 
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1.4 Analiza activităţii instanţei din perspectiva indicatorilor de eficienţă 

 

Implementarea indicatorilor de performanţă şi analiza efectuată pe baza acestora 

au fost concepute ca un instrument de introspecţie analitică a propriei activităţi la nivelul 

instanţei, de stabilire a mijloacelor de îmbunătăţire a acestei activităţi şi de creştere a 

gradului de eficienţă. 

Indicatorii urmăriţi în această analiză sunt: 

a). Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport 

de dosarele nou intrate - reprezintă raportul dintre dosarele nou intrate în perioada de 

referinţă şi dosarele finalizate în aceeaşi perioadă de referinţă, exprimat procentual; 

b). Stocul de dosare - se calculează ca fiind suma dosarelor aflate pe rol la finele 

perioadei de referinţă şi nefinalizate, mai vechi de 1 an pentru curţile de apel şi de 1 an şi 

6 luni pentru celelalte instanţe; 

c) Ponderea dosarelor închise într-un an - reprezintă suma dosarelor finalizate 

în termen de mai puţin de 1 an de la înregistrare raportată la suma tuturor dosarelor 

soluţionate în perioada de referinţă, exprimată procentual; 

d) Durata medie de soluţionare, pe materii sau obiecte (numai pentru stadiul 

procesual fond şi mai puţin pentru curţile de apel) - reprezintă timpul mediu scurs între 

data înregistrării dosarului şi data închiderii documentului final; 

e) Redactările peste termenul legal - reprezintă procentul instanţei respective de 

redactare peste termen a dosarelor finalizate cu document de tip final Hotărâre. 

În anul 2015, rapoartele elaborate la finele primului trimestru şi la finele primului 

semestru al anului, pe baza indicatorilor de eficienţă, au condus la luarea de măsuri 

concrete care să conducă la o mai bună eficienţă a instanţei. 

În concret, constatând că din analiza activităţii instanţei în trimestrul I al anului 

2015, deşi activitatea globală a instanţei s-a încadrat în graful de eficienţă foarte eficient,  

a rezultat faptul că la indicatorul redactări peste termenul legal ambele secţii ale instanţei 

au înregistrat calificativul ineficient, constatându-se faptul că această situaţie se datorează 

atât redactării hotărârilor cu întârziere de către judecătorii instanţei, dar şi întârzierilor în 

închiderea documentelor finale în cazul completelor ai căror titulari redactează hotărârile 

în concept şi le predau grefierului cu atribuţii de tehnoredactare, preşedintele instanţei a 
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emis Decizia nr.9/2015, prin care s-au stabilit, pentru preşedinţii de secţie, sarcini de 

monitorizare lunară a redactării în termen legal a hotărârilor, de conlucrare cu judecătorii 

care înregistrează întârzieri la redactare mai mari de 3 luni sau un procent de hotărâri 

redactate peste termen mai mare de 50%, pentru identificarea cauzelor care afectează 

eficienţa,de  planificare a activităţii de redactare şi formularea unor eventuale propuneri 

de măsuri în vederea înlăturării cauzelor care afectează eficienţa completului, precum şi 

stabilirea unui circuit strict al hotărârilor redactate în concept de judecător, pentru a evita 

ca operaţiunile de tehnoredactare şi închidere a documentelor să conducă la depăşirea 

termenului legal de redactare. 

Subsecvent, cu ocazia analizei activităţii instanţei la finele primului semestru al 

anului 2015, s-a constata că situaţia statistică evidenţiată de aplicaţia STATIS-ECRIS 

reflectă faptul că Judecătoria Iaşi, în ansamblu, este o instanţă foarte eficientă, având o 

operativitate de 113,15% şi o pondere a dosarelor închise într-un an de 89,95%, dar cu 

menţinerea calificativului ineficient la indicatorul privind hotărâri redactate peste 

termenul legal. 

Cu această ocazie s-a reţinut o îmbunătăţire a procentului de hotărâri neredactate 

în termen pentru ambele secţii ale instanţei, însă s-a constatat existenţa unei deficienţe 

care necesita măsuri imediate, întrucât analiza cauzelor de tip foarte urgent în materie 

civilă şi de minori şi familie şi a cauzelor penale în care se pune în discuţie starea de 

libertate a persoanei releva atât un procent considerabil de redactări peste termen, cât şi o 

medie crescută a zilelor de întârziere, contrar naturii urgente a acestor cauze. 

În acest sens, preşedintele instanţei a emis Decizia nr.33/24.07.2015 prin care s-au 

trasat pentru preşedinţii de secţie, cu concursul specialiştilor IT şi al grefierilor şefi de 

secţie, sarcini de monitorizare săptămânală, în materie civilă (având în vedere termenele 

legale de redactare foarte scurte), respectiv, lunară în materie penală, şi de stabilire a 

măsurilor necesare pentru remedierea imediată, în privinţa redactării hotărârilor 

pronunţate în cauze de tip foarte urgent în materie civilă şi de minori şi familie 

(ordonanţă preşedinţială, suspendare provizorie a executării silite, măsuri asiguratorii, 

asigurare dovezi, ordin de protecţie, confirmare internare medicală, exercitare autoritate 

părintească – delegarea temporară a autorităţii părinteşti), respectiv în cauzele penale în 

care se pune în discuţie starea de libertate a persoanei (contestaţie la executare, 
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înlocuirea sau încetarea internării medicale, înlocuirea sau încetarea obligării la tratament 

medical, internarea medicală, întreruperea/amânarea executării pedepsei, liberarea 

condiţionată), activităţi urmate de întocmirea unor note de constatare lunare privitoare la 

situaţia redactărilor restante vizând hotărârile pronunţate în luna anterioară, cu accent 

asupra mediei zilelor de întârziere în privinţa hotărârilor pronunţate în cauzele de tip 

foarte urgent în materie civilă şi de minori şi familie şi în cauzele penale în care se pune 

în discuţie starea de libertate a persoanei, prezentând sintetic măsurile dispuse pentru 

redactarea cu celeritate a acestor hotărâri şi modalitatea de respectare  a termenelor 

stabilite de preşedinţii de secţie, precum şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii, 

respectiv de eliminare a factorilor obiectivi/subiectivi care generează întârzieri în 

redactarea hotărârilor judecătoreşti. 

În acest context, la finele anului 2015, cumulul celor 5 indicatori de eficienţă 

indică faptul că instanţa s-a încadrat în gradul de eficienţă „eficient”. 

 

 

În graficul de mai sus, este prezentată situaţia la Judecătoriei Iaşi, în perioada 

01.01.2015 - 31.12.2015, indicatorii de performanţă fiind astfel interpretaţi: 

1. Rata de soluţionare a cauzei 

În perioada de referinţă, instanţa a înregistrat un număr de 37.825 dosare nou 

intrate şi un număr de 39.258 dosare soluţionate, încadrându-se, la acest indicator, în   

gradul „eficient" 
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E01.Q03 Rata de solutionare, analiza Judecatorie. 

ORDINE 
 

NUMAR DOSARE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

SOLUTIONATE INTRATE 
FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 Judecatoria IASI 39258 37825 103,79% 

 

  

  

Se observă că, prin raportare la numărul de dosare nou intrate pe rolul 

Judecătoriei Iaşi, procentul de soluţionare a cauzelor este de 103,79 %, cu 3,35 % mai 

mare comparativ cu anul precedent, când acest procent a fost de 100,44 % . 

Această creştere poate fi interpretată ca relevând o mai bună gestionare a cauzelor 

de către judecătorii instanţei, fiind în acelaşi timp rezultatul unor măsuri administrativ-

manageriale constante în sensul redactării hotărârilor în termen legal şi a închiderii 

corespunzătoare a documentelor de dezînvestire.  

 

Total dosare nou intrate – date ECRIS/STATIS            Operativitate – date ECRIS/STATIS 

Anul 2014 : 45.879 cauze                                                       100,44 % 

Anul 2015: 37.825 cauze                                                        103,79 % 

 

Deşi potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea  nr. 1305/09.12.2014 a 

Secţiei pentru judecători, calificativul foarte eficient se alocă pentru o operativitate de 

peste 105%, apreciem că acest prag este tangibil doar prin coroborare cu un stoc 

consistent de dosare nesoluţionate în anii precedenţi. 

Or, în cazul Judecătoriei Iaşi, creşterea volumului de dosare nou-intrate pe rolul 

instanţei din anii 2013 şi 2014 nu a condus la mărirea corespunzătoare a stocurilor de la 

finele acestor ani, stocuri care s-au menţinut la un nivel relativ constant. 

Astfel, se poate concluziona că la finele anului 2015, dosarele aflate în stoc 

(15..335de cauze) sunt reprezentate în principal, de cauzele încă nesoluţionate dintre cele 

înregistrate pe rolul instanţei în ultimele 6 luni ale anului 2015 (în număr de 18.547), 

cauze aflate în durata medie de soluţionare înregistrată la nivelul instanţei, în timp ce 

doar 1.017 cauze aflate în stoc reprezintă dosare mai vechi de 1 an. 

 În acest context, apreciem că rata de soluţionare a cauzelor de 103,79%, deşi 

atrage indicativul eficient, relevă, în fapt, o activitate jurisdicţională desfăşurată la 
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parametri de eficienţă maximă prin raportare la situaţia concretă a stocurilor şi a 

dosarelor aflate pe rolul instanţei. 

 

          2. Stocul de dosare  

 

La data de referinţă (finele anului 2015),  din totalul de 15.335 dosare aflate în stoc 

un număr de 347 dosare, reprezentând un procent de 2,26 % sunt mai vechi de 1 an şi 6 

luni. În consecinţă, la indicatorul de faţă, instanţa s-a încadrat în gradul „Foarte Eficient". 

E02.Q03 Vechime dosare in stoc, analiza Judecatorie 

ORDINE 
DENUMIRE 

JUDECATORIE 

NUMAR DOSARE 

VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

IN STOC 

DIN CARE 

 MAI 

VECHI  

DE 1,5 ANI 

FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 Judecatoria IASI 15.335 347 2.26% 

 

  

  

3. Ponderea dosarelor închise într-un an 

 

În perioada de referinţa, din totalul de 39.258 dosare soluţionate un număr de  

35.171 dosare au fost soluţionate în termen de maximum un an de la înregistrare, 

reprezentând un procent de 89,59%. În consecinţă, la acest indicator, instanţa s-a încadrat 

în gradul „Foarte eficient”. 

E03.Q03 Pondere dosare inchise intr-un an, analiza Judecatorie. 

ORDINE DENUMIRE  

NUMAR DOSARE 

VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

SOLUTIONATE 

DIN 

CARE 

INTR-UN 

AN 

FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 
Judecatoria 

IASI 39258 35171 89,59% 

 

  

  

 4. Durata medie de soluţionare (doar pentru dosarele soluţionate în stadiul 

procesual fond) 

 

Durata medie de soluţionare în materiile non penal a fost de 5,59 luni, instanţa 

încadrându-se în gradul „Foarte eficient”. 
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În penal, această durată a fost de 3,43 luni, instanţa încadrându-se în gradul 

„Foarte eficient ". 

 

E04.Q02 Durata medie de solutionare, analiza Judecatorie. 

ORDINE 
DENUMIRE 

JUDECATORIE 

DOSARE 

SOLUTIONATE 

 

FOND 

DURATA MEDIE 

SOLUTIONARE 
GRAD DE EFICIENTA 

PENAL 
NON 

PENAL 

FOARTE  

EFICIENT 
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 
Judecatoria 

IASI 
39141 3,43 5,59 

  

      P C 

 

Deşi analiza aprofundată pe materii relevă, în cazul dosarelor de fond funciar, o 

durată medie de soluţionare de 13,97 luni, acest tip de cauze încadrându-se la calificativul 

satisfăcător, apreciem faptul că această durată provine din maxima complexitate a acestor 

cauze, din împrejurarea suspendărilor procedurilor generate de necesitatea soluţionării cu 

prioritate a altor cauze interdependente, precum şi din faptul că, din cele 466 de cauze 

funciare înregistrate în anul 2014, un procent de 6,43% au fost rejudecări, iar pentru anul 

2015 procentul rejudecărilor din cauzele nou-intrate este de 11,19%, astfel că durata 

medie luată în calcul include şi durata primului ciclu procesual, inclusiv pe cea a căilor de 

atac, dilatând valoarea globală indicatorului aferent acestui tip de cauze din împrejurări 

care exced atât conduitei titularului completului care judecă dosarul în rejudecare, cât şi 

posibilităţilor de remediere aflate la îndemâna conducerii administrativ-manageriale. 

 

4. Redactările peste termenul legal  

În perioada de referinţă, din totalul de 21.990 dosare soluţionate                           

(prin hotărâre) un număr de 10.190 dosare au fost redactate peste termen, determinând 

încadrarea instanţei în gradul „Ineficient”. 

În medie termenul legal de redactare a hotărârilor a fost depăşit cu 51,37 zile. 

E05.Q03 Hotarari redactate peste Termenul Legal, analiza Judecatorie. 

ORDINE 
DENUMIRE 

JUDECATORIE 

DOSARE SOLUTIONATE 

VALOARE 

INDICATOR 

MEDIE 

 

DEPASIRE 

 IN ZILE 

GRAD DE EFICIENTA 

PRIN  

HOTARARE 

DIN CARE 

NEREDACTATE  

IN TERMEN 

FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 Judecatoria IASI 21990 10190 46,34% 51.37    

 



46 
 

 

În materie penală, în perioada de referinţă, din totalul de 4.813 dosare soluţionate 

(prin hotărâre), un număr de 1.618  dosare au fost redactate peste termen, ceea ce 

reprezintă un procent de 33,62 % din totalul cauzelor soluţionate în această materie. 

În medie termenul legal de redactare al hotărârilor în materie penală a fost depăşit 

cu 59,48 zile. 

 

E05.Q03 Hotarari redactate peste Termenul Legal, analiza Judecatorie – materie penală 

ORDINE 
DENUMIRE 

JUDECATORIE 

DOSARE SOLUTIONATE 

VALOARE 

INDICATOR 

MEDIE  

DEPASIRE 

 IN ZILE 

GRAD DE EFICIENTA 

PRIN 

HOTARARE 

DIN CARE 

NEREDACTATE 

IN TERMEN 

FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 
Judecatoria 

IASI 

secţia penală 
4813 1618 33,62% 59,48       

  

 

În ceea ce priveşte cauzele non-penale,  în perioada de referinţă, din totalul de 

17.177 dosare soluţionate (prin hotărâre), un număr de 8.572  dosare au fost redactate 

peste termen, ceea ce reprezintă un procent de 49,90 % din totalul cauzelor soluţionate în 

această materie. 

În medie termenul legal de redactare al hotărârilor în materie non- penală a fost 

depăşit cu 47,12  zile. 

 

E05.Q03 Hotarari redactate peste Termenul Legal, analiza Judecatorie – materie non-penală 

ORDINE 
DENUMIRE 

JUDECATORIE 

DOSARE SOLUTIONATE 

VALOARE 

INDICATOR 

MEDIE 

 

DEPASIRE 

 IN ZILE 

GRAD DE EFICIENTA 

PRIN 

HOTARARE 

DIN CARE 

NEREDACTATE 

IN TERMEN 

FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 

Judecatoria 

IASI 

 secţia civilă 
17.177 8.572 49,90 % 47,12       

  
 

 

 

Analiză detaliată pe materii, relevă faptul că cele mai mari întârzieri la redactare 

au fost înregistrate în materia minorilor şi familiei, din totalul de 1.662 dosare 

soluţionate, un număr de 1.098 dosare au fost redactate peste termenul legal, ceea ce 

reprezintă un procent de 66,06 %. 
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Procedând la analiza internă a rezultatelor instanţei în anul 2015, se constată că 

situaţia statistică evidenţiată de aplicaţia STATIS-ECRIS reflectă faptul că Judecătoria 

Iaşi, în ansamblu, este o instanţă  eficientă, având o operativitate de 103,79% şi o 

pondere a dosarelor închise într-un an de 89,59%.  

Însă, aceşti indicatori de operativitate, coroboraţi cu o durată medie de 

soluţionare redusă, respectiv de 5,59 luni în materiile non-penale şi 3,43 luni în materie 

penală, conduc automat la o grevare a indicatorului privind redactarea hotărârilor 

judecătoreşti. 

 Din perspectiva acestui ultim indicator, atât instanţa în ansamblu, cât şi fiecare 

dintre cele două secţii ale instanţei (civilă şi penală) înregistrează calificativul ineficient, 

acelaşi calificativ fiind relevat şi de analiza pe materii. 

Această situaţie este, pe de o parte, generată de numărul  de documente finale ce 

revin spre redactare, lunar, în medie, fiecărui judecător. Astfel, la o medie de 51 de 

magistraţi în funcţie în cursul anului, având în vedere cele 39.258 de dosare soluţionate şi 

cele 21.990 de hotărâri pronunţate, a rezultat că fiecare judecător a redactat, în medie, 64 

de documente finale pe lună, din care aproximativ 36 de documente finale de tip hotărâre 

(sentinţe).  

Aceste date, însă, nu reflectă şi documentele de tip nefinal motivate de judecători 

(de exemplu, încheierile de soluţionare a cererilor de ajutor public judiciar, încheierile 

privind verificarea măsurilor preventive), nici încheierile pronunţate în dosare de tip /a1 

E05.Q06 Hotarari redactate peste Termenul Legal, analiza Materie Juridica. 

 Judecătoria Iaşi 

DOSARE SOLUTIONATE 

VALOARE 

INDICATOR 

MEDIE  

DEPASIRE 

 IN ZILE 

 

GRAD GENERAL DE EFICIENTA 

PRIN 

OTARARE 

DIN CARE 

NEREDACTATE 

IN TERMEN 

FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

21990 10190 46,34 % 51,37         

ORDINE 
MATERIE 

JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 

VALOARE 

INDICATOR 

MEDIE  

DEPASIRE 

 IN ZILE 

GRAD DE EFICIENTA 

PRIN 

HOTARARE 

DIN CARE 

NEREDACTATE 

IN TERMEN 

FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 Civil 14882 7175 48,21% 50,23         

2 
Litigii cu 

profesioniştii 633 299 47,24% 41,60       
  

3 
Minori şi 

 familie 1662 1098 66,06% 49,53       
  

4 Penal 4813 1618 33,62% 59,48       
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(reexaminare încheiere ajutor public, reexaminare taxă timbru, reexaminare anulare, 

reexaminare amendă judiciară).  

De asemenea, datele statistice prezentate la indicatorul hotărâri redactate peste 

termenul legal nu cuprind nici încheierile de dezînvestire pronunţate de judecători 

(încheierile pronunţate în cauzele având ca obiect contestaţie la executare, plângere 

soluţie procuror, etc.), nici sentinţele date în cauzele judecate în camera de consiliu 

începând cu luna mai 2015, când a fost implementat documentul Ecris hotărâre cameră 

de consiliu. 

Procentul de hotărâri neredactate în termen legal înregistrat în privinţa 

completelor specializate în judecarea cauzelor de minori şi familie, de 66,06%, cu 

aproape 20% mai mare decât cel înregistrat la nivelul instanţei, rezidă în tipologia acestor 

cauze, cu impact asupra duratei şedinţelor de judecată, coroborată cu termene mult mai 

scurte de redactare a unor tipuri de hotărâri (ordine de protecţie, ordonanţe preşedinţiale). 

Pentru remedierea acestor aspecte, începând cu luna martie a anului 2015 colegiul de 

conducere a aprobat mărirea numărului completelor de acest tip de la 4 al 5, urmând ca 

efectele acestei măsuri să se observe plenar în cursul anului 2016.  

Pe de altă parte, se mai reţine că activitatea de redactare a hotărârilor a fost 

grevată prin prisma participării unui număr mare de judecători la examenul de promovare 

pe loc în funcţii de execuţie, ce a avut loc la finalul lunii martie 2015, cu consecinţa 

alocării unui timp important activităţii de studiu. 

Se mai observă că, deşi majoritatea judecătorilor au adoptat în anul 2015 un mod 

de lucru diferit, care să asigure motivarea a cât mai multe dosare în termen, concomitent 

cu redactarea hotărârilor restante din anul anterior, totuşi stocul de hotărâri pronunţate în 

anul 2014 şi neînchise până la finele anului a fost unul consistent, astfel că hotărârile 

restante din 2014, motivate în primul semestru al acestui an, au afectat inevitabil 

calificativul la acest indicator. 

Însă, trebuie menţionat faptul că, faţă de datele extrase retroactiv pentru anul 

2014, indicatorul s-a îmbunătăţit în privinţa procentului de hotărâri redactate peste 

termen, de la 70,07% în anul 2014, acesta scăzând la 52,36% în primul semestru al anului 

2015 şi la 46,34% în analiza anuală. 
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Acest lucru se datorează atât eforturilor fiecărui magistrat de a asigura celeritatea 

actului de justiţie din perspectiva motivării în termen scurt a hotărârilor judecătoreşti, cât 

şi măsurilor manageriale adoptate de conducerea administrativă a Judecătoriei Iaşi pentru 

îmbunătăţirea eficienţei activităţii instanţei, din care menţionăm şi aici: 

- Ordinele de serviciu aferente anilor 2014 şi 2015 – prin care s-a optat pentru 

specializarea exclusivă a completelor de minori şi familie în materie civilă şi 

creşterea numărului de cauze specializate de pe rolul completelor de fond funciar, 

prin micşorarea numărului de complete specializate în această materie, consecinţa 

repetitivităţii unor tipologii de cauze fiind o eficienţă crescută în managementul 

dosarului, inclusiv în etapa redactării hotărârii; 

- Ordinul de serviciu al Preşedintelui Judecătoriei Iaşi din 08.01.2015  –  prin care 

s-au trasat în sarcina grefierilor de şedinţă anumite sarcini de tehnoredactare 

(inserarea în dispozitivul hotărârii a datelor preluate din dosar privitoare la: codul 

numeric personal/codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală, 

domiciliul/reşedinţa/sediul părţilor, alte date de identificare; tehnoredactarea de 

hotărâri de complexitate redusă, prin inserarea datelor specifice cauzei în 

conceptul pus la dispoziţie de judecător); 

- Decizia Preşedintelui Judecătoriei Iaşi nr.9 din 15.05.2015 – prin care s-au stabilit 

măsuri de monitorizare şi îmbunătăţire a activităţilor de redactare a hotărârilor 

judecătoreşti şi de tehnoredactare a hotărârilor întocmite în concept de magistraţi, 

de către preşedinţii de secţii şi, respectiv, grefierii şefi de secţie, precum şi măsuri 

pentru celeritatea circuitelor administrative, care să asigure închiderea în termen a 

cât mai multor documente finale; 

- Decizia Preşedintelui Judecătoriei Iaşi nr.33 din 24.07.2015 – prin care s-au 

stabilit măsuri de monitorizare de către preşedinţii de secţii, pentru îmbunătăţirea 

activităţilor de redactare a hotărârilor judecătoreşti în cauzele de tip foarte urgent 

în materie civilă şi de minori şi familie şi în cauzele penale în care se pune în 

discuţie starea de libertate a persoanei. 

Astfel, se constată faptul că, prin cumularea eforturilor individuale cu măsuri 

manageriale adecvate, s-a produs o îmbunătăţire a calificativului înregistrat pentru acest 
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indicator la finalul anului, faţă de cele extrase pentru primul trimestru şi pentru semestrul 

I, după cum urmează: 

- La nivelul întregii instanţe, procentul de hotărâri neredactate în termen 

înregistrat pentru primul trimestru, de 56,36%, a scăzut, la finele semestrului I 

acesta fiind de 52,36%, în timp ce la finele anului se înregistrează o valoare 

considerabil mai redusă, de 46,34% 

- În materie penală, procentul de hotărâri neredactate în termen înregistrat 

pentru primul trimestru, de 50,07%, a scăzut substanţial, la finele semestrului 

I acesta fiind de 38,64%, în timp ce la finele anului se înregistrează o valoare 

considerabil mai redusă, de 33,62%. 

- În privinţa secţiei civile, procentul de hotărâri neredactate în termen înregistrat 

pentru primul trimestru, de 57,61%, a scăzut sensibil, la finele semestrului I 

acesta fiind de 55,69%, în timp ce la finele anului se înregistrează o valoare 

considerabil mai redusă, de 49,90% 

Trebuie, însă, subliniat faptul că, din perspectiva eficienţei indicatorului hotărâri 

redactate peste termenul legal, instrumentele aflate la îndemâna managerului de instanţă 

sunt limitate, ritmul activităţii de redactare al fiecărui magistrat depinzând atât de factori 

obiectivi (precum complexitatea cauzelor alocate aleatoriu unui complet, preluarea unui 

complet după prezidarea şedinţelor de judecători desemnaţi de pe lista de permanenţă, 

vechimea cauzelor preluate), cât şi subiectivi (nivelul de experienţă, apariţia unor 

probleme de sănătate), care exced competenţei de intervenţie a organelor de conducere. 

Din aceste motive, prin Decizia Preşedintelui Judecătoriei Iaşi nr.9 din 15.05.2015 

s-a optat pentru identificarea situaţiilor particulare şi a măsurilor adecvate fiecărui 

complet, preşedintele de secţie urmând a analiza împreună cu judecătorul, cauzele care 

afectează eficienţa şi să conceapă împreună cu acesta o planificare a activităţii de 

redactare. 

În acelaşi timp, întrucât indicatorii instanţei reprezintă suma eficienţei individuale 

a magistraţilor instanţei, conchidem că este necesar ca notele de constatare întocmite de 

preşedinţii de secţii în aplicarea Deciziei nr.9/2015 şi a Deciziei nr.33/2015 să fie 

înaintate comisiei de evaluare, pentru a fi avute în vedere la întocmirea proceselor 

verbale anuale de evaluare a activităţii magistraţilor instanţei. 
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Ca o concluzie, apreciem că implementarea indicatorilor de eficienţă a permis 

urmărirea constantă a performanţelor instanţei şi a condus la măsuri imediate de 

remediere a deficienţelor, măsuri care şi-au produs efectele urmărite, în sensul că au 

condus la îmbunătăţirea evidentă a  procentului de hotărâri redactate peste termen, de la 

70,07% în anul 2014 la 46,34% în anul 2015. 

 

1.5 Probleme generale de management al instanţei 

 

Referitor la resursele umane, principala problema cu care Judecătoria Iași se 

confruntă de mai mulţi ani este aceea a insuficienței personalului, situație determinată, în 

principal, de subdimensionarea schemelor de personal, care nu mai corespund realităților 

(gradul sporit de dificultate al cauzelor, instabilitatea legislativă) și de volumul de muncă 

înregistrat în ultimii ani, dar și de incapacitatea temporară de muncă a unor salariaţi. 

Această situație determină supraaglomerarea factorului uman care, în timp, poate afecta 

negativ capacitatea resurselor umane de a răspunde cerințelor înfăptuirii unui act de 

justiție de calitate. 

In plus, pe parcursul anului 2015, schema de judecători a instanţei a fost 

incompletă, existând, în medie, 5 posturi temporar vacante, astfel : 2 posturi temporar 

vacante ca urmare a delegării unor judecători la Tribunalul Iaşi, 3 posturi temporar 

vacante ca urmare a aflării judecătorilor în concedii pre şi post natale, de risc maternal şi 

de creştere a copilului. 

In privinţa schemei de personal auxiliar de specialitate, şi aceasta a fost 

incompletă, fiind temporar vacante, în medie, 6 posturi de grefier.  

Şi în anul 2015 ca de altfel şi în anii anteriori, s-au înregistrat fluctuații de 

personal, surprinse în Capitolul I, Secţiunea a 2-a, aspect cu efecte asupra coeziunii 

colectivelor şi a stabilităţii atribuţiilor. 

Pentru surmontarea acestor deficienţe, s-au întreprins demersuri pentru delegarea 

de judecători şi grefieri de la alte instanţe din raza Curţii de Apel Iaşi, precum şi în 

vederea măririi schemei de personal auxiliar. 
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Urmare a acestor demersuri, în considerarea locurilor vacante temporar, prin 

Decizii ale Președintelui Curții de Apel Iași a fost delegat un magistrat de la o altă 

instanţă din circumsripţia Curţii de Apel Iaşi. 

La nivelul schemei de personal auxiliar, s-au luat măsuri la nivelul Curţii de Apel 

pentru angajarea a 4 grefieri pe perioade determinate, precum și pentru detaşarea a doi 

agenţi procedurali de la altă instanță, iar prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 3968/C din 

17.11.2015, schema de personal auxiliar a Judecătoriei Iaşi a fost suplimentată cu un post 

de grefier cu studii superioare juridice.  

Însă, chiar și în situația în care schemele de personal ar fi complete, nici numărul 

de judecători și nici cel de grefieri nu ar fi suficient pentru a acoperi necesitățile instanței 

raportat la volumul mare de activitate al acesteia. 

Potrivit „Programului pentru stabilirea volumului optim de muncă şi asigurarea 

calităţii activităţii în instanţe în anul 2010”, derulat la nivelul Consiliului Superior al 

Magistraturii, Judecătoria Iaşi comportă un necesar de grefieri, raportat la numărul de 

dosare nou intrate şi la încărcătura la nivel naţional, de 116, înregistrând, astfel, un deficit 

de 27 de grefieri. 

Printre problemele care împietează asupra unui management eficient al resurselor 

umane se remarcă menţinerea, şi în anul 2015, a unui raport subunitar grefieri de 

şedinţă/judecători, respectiv 0,86, în condiţiile în care prin măsuri manageriale s-a 

procedat la o permanentă restructurare a poziţionării personalului auxiliar, prin reducerea 

numărului de grefieri în anumite compartimente şi permutări în cadrul compartimentelor 

auxiliare şi redirecţionarea grefierilor către cele două secţii. 

 Se menţin observaţiile din anii anteriori, cu privire la carenţele sistemului de 

evaluare a personalului, care nu permit o ierarhizare reală a personalului în funcţie de 

performanţele în munca prestată, precum şi lipsa unor modalităţi de recompensare a 

angajaţilor care obţin calificative foarte bune, precum şi competenţele foarte limitate 

ale preşedintelui de judecătorie în efectuarea cercetării abaterilor disciplinare şi 

sancţionarea personalului auxiliar din cadrul instanţei, cu consecinţa afectării 

autorităţii conducătorului instanţei şi a denaturării percepţiei generale a personalului 

auxiliar asupra raporturilor de muncă. 
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În plus, apreciem că discrepanţele vizând remunerarea grefierilor, în special a 

celor arhivari, sunt de natură a crea dificultăţi în echilibrarea sarcinilor trasate prin 

ordinul de serviciu, conducând la ineficienţa oricăror alţi factori motivaţionali aflaţi la 

îndemâna managerului de instanţă. 

În anul 2015, s-au acutizat problemele legate de exploatarea aplicaţiei Ecris, 

relevându-se atât uzarea morală a bazei materiale, cu consecinţa înregistrării de 

numeroase blocaje ale activităţii, cât şi neajunsuri ale aplicaţiei informatice, neadaptată la 

diversele tipuri de evidenţe gestionate la nivelul instanţei. 

S-au perpetuat şi în acest an problemele legate de gestionare a aplicaţiei ECRIS 

din perspectiva alocărilor inegale de cauze nou intrate în cazul deschiderii de 

completuri noi,  înregistrându-se supraaglomerări nejustificate ale unor completuri, 

situaţii pentru care măsurile adoptate la nivelul Colegiului de conducere, în sensul 

micşorării complexităţii anuale a completului nou înfiinţat, corelativ cu stabilirea unor 

etape şi praguri graduale de revenire la numărul de puncte de complexitate stabilit de 

Consiliul Superior al Magistraturii, s-au dovedit ineficiente, revenirea graduală la pragul 

de complexitate normat la nivel naţional fiind însoţită de o reaglomerare a completelor. 

Nu în ultimul rând, trebuie menţionat faptul că interpretările dispoziţiilor 

regulamentare adoptate la nivelul comisiilor din cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii şi comunicate, de regulă, doar instanţelor emitente ale unor sesizări (chiar 

dacă problematica viza un aspect de interes general), nu sunt accesibile tuturor 

managerilor de instanţă, generând practici administrative neunitare, fiind oportună, 

apreciem noi, reunirea tuturor acestor documente pe site-ul Consiliului Superior al 

Magistraturii sau în aplicaţia EMAP, într-un modul dedicat Regulamentului de Ordine 

Interioară, în care să apară în succesiune cronologică, atât modificările succesive ale 

Regulamentului, cât şi interpretările adoptate de comisiile Consiliului. 
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Secţiunea a 2-a. Infrastructura şi capacitatea instituţională a 

instanţei 

 

Infrastructura instanței 

Începând cu data de 22 septembrie 2014, Judecătoria Iași îşi desfăşoară activitatea 

în Palatul de Justiție situat în str.Anastasie Panu nr.25, ca urmare a finalizării lucrărilor de  

construire a noului Palat de Justiţie, în care s-au mutat Tribunalul Iaşi şi Curtea de Apel 

Iaşi.  

În acest spaţiu sunt amenajate şapte săli de judecată (din care una destinată 

exclusiv şedinţelor de judecată în materie penală), 60 de birouri, din care patru alocate 

conducerii instanţei, precum şi spaţii adecvate pentru compartimentele auxiliare (inclusiv 

o cameră pentru audierea minorilor în cauzele civile cu minori și de familie), excepție 

făcând compartimentul arhivă depozit. Ca urmare a lucrărilor de consolidare şi renovare 

ale actualului sediu al instanţei, încheiate în anul 2006, spațiul din Palatul de Justiție oferă 

condiţii optime de lucru. 

În acelaşi sediu funcţionează şi Biroul de informare şi relaţii publice al 

Judecătoriei Iaşi, amenajat într-un spaţiu suficient ca suprafaţă, cu acces facil publicului, 

dispunând de echipament informatic şi birotica necesară, compartiment ce are ca scop 

asigurarea transparenţei activităţii judiciare, prin realizarea unor canale de comunicare ale 

instanţei atât cu publicul, cât şi cu reprezentanţii mass-media. La acest birou este 

desemnat, prin ordin de serviciu, un judecător din cadrul secţiei penale, care îndeplineşte 

şi rolul de purtător de cuvânt al instanţei, calitate în care asigură comunicarea directă şi 

informarea mass-media. În vederea exercitării, într-un cadru corespunzător, a atribuției de 

purtător de cuvânt al conducătorului acestui birou, în incinta Palatului de Justiție a fost 

amenajat și un birou de presă.   

Sălile de şedinţă dispun de mobilier corespunzător, aparate de aer condiţionat, 

echipamente de înregistrare audio a şedinţelor și staţii de amplificare necesare pentru 

efectuarea apelului părţilor. În sălile de judecată afectate şedinţelor în materie penală sunt 

amenajate boxe destinate persoanelor private de libertate. 

În lumina considerentelor de mai sus, putem aprecia că spaţiul în care 

funcţionează, începând cu data de 22.09.2014, cele două secţii ale Judecătoriei Iaşi oferă 
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un climat corespunzător pentru desfăşurarea activităţii specifice unei instanţe 

judecătoreşti. 

Cu toate acestea, o vulnerabilitate deosebită a infrastructurii de care dispune 

Judecătoria Iași o reprezintă în continuare, astfel cum s-a remarcat şi pe parcursul 

ultimilor ani, insuficiența spațiului alocat compartimentului arhivă depozit.  

Astfel, încăperile în care funcţionează în prezent arhiva depozit au o suprafaţă 

totală de 375 m.p., cu 82 m.p. mai puţin decât în vechile sedii, majoritatea fiind situate la 

demisolul Palatului de Justiție, fără a avea, în totalitate, lumină şi ventilaţie naturală, ceea 

ce afectează respectarea regulilor de protecţia muncii şi activitatea personalului de la 

acest compartiment. În vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și a protejării sănătății 

grefierilor desemnați în cadrul arhivei depozit, la finalul anului 2015 a fost amenajat, 

pentru aceștia, un birou propriu, în imediata apropriere a spațiului în care se află fondul 

arhivistic al instanței, astfel încât personalul auxiliar din cadrul compartimentului să 

beneficieze de un spațiu corespunzător de lucru pentru îndeplinirea atribuțiilor ce nu 

presupun contactul direct cu dosarele așezate la raft. 

La data întocmirii prezentului bilanț, spațiul din Palatul de Justiție în care au fost 

depozitate, spre conservare, peste 500.000 de dosare, ce constituie cea mai mare parte a 

fondului arhivistic al Judecătoriei Iaşi, este deja folosit la capacitatea sa maximă. În plus, 

în arhiva depozit a Judecătoriei Iaşi se află un număr de peste 6.400 de dosare cu termen 

de păstrare permanent, al căror termen de predare către Arhivele Naţionale a expirat, fără 

a putea fi ridicate de reprezentanţii acestei instituţii, pe considerentul lipsei de spaţiu 

pentru depozitare. 

Ca urmare a acestor împrejurări, s-a ajuns în situaţia ca, pe parcursul anului 2015, 

o parte a fondului arhivistic al instanţei să fie depozitat şi în alte două spaţii date în 

folosinţă gratuită de către Consiliul Județean Iași, unul de aproximativ 100 m.p., aflat în 

incinta Teatrului “Luceafărul”, la o distanţă de 50 de metri faţă de sediul actual, și unul 

de 317,11 mp situat înimobilul din B-dul C.A. Rosetti nr.18 (sediul D.N.A. – Serviciul 

Teritorial Iaşi), la o distanţă de circa 2 km de sediul Judecătoriei. 

În luna octombrie 2015, Judecătoria Iași a predat Consiliului Județean Iași spațiul 

situat în Teatrului “Luceafărul”, după relocarea întregului fond arhivistic aflat în 

respectivul imobil. 
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Deşi situaţia lipsei spaţiului a fost soluţionată parțial prin darea în folosinţă 

gratuită, de către Consiliul Județean Iași, a celor două spaţii amintite, este de menționat 

faptul că această fragmentare a fondului arhivistic al Judecătoriei Iași, ale cărui dosare 

sunt depozitate, în continuare, și în spațiul situat în imobilul din B-dul C.A. Rosetti nr.18, 

ce se află la o distanță considerabilă de sediul instanței, conduce la îngreunarea activității 

grefierilor-arhivari de depistare și înaintare a dosarelor solicitate de către alte 

compartimente ale instanței (Biroul de eliberări certificate și forme definitive, Biroul 

executări penale, Biroul de informare și relații publice) ori de către grefierii de ședință, 

precum și de repoziționare a acestor dosare pe rafturi, atât din perspectiva timpului 

suplimentar necesar deplasării la locațiile dinafara instanței, cât și prin prisma riscurilor 

asumate de grefieri cu privire la siguranța dosarelor instanței în timpul operațiunilor de 

transport. Mai mult, spațiul situat în B-dul C.A. Rosetti va trebui eliberat în scurt timp, 

dat fiind faptul că respectiva clădire va fi atribuită, în întregime, Direcției Naționale 

Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași. În aceste condiții și dat fiind faptul că spaţiile 

aferente arhivei depozit din cadrul Palatului de Justiţie nu sunt suficiente pentru reunirea 

şi depozitarea întregului fond arhivistic al Judecătoriei, conducerea instanței trebuie să 

procedeze, cu operativitate, la relocarea materialului arhivistic depozitat în imobilul 

anterior menționat, sens în care se ia în considerare mutarea unei părți din acest fond într-

un alt spațiu, extern, dar și accelerarea ritmului de realizare a trierii dosarelor cu termen 

de păstrare expirat. 

Se impune a menţiona şi faptul că, în cursul anului 2015, au fost efectuate 4 

lucrări de triere (privind dosarele constituite în anii 2004, 2007, 2009 şi 2010), la 

momentul întocmirii prezentului raport de bilanţ fiind finalizată şi lucrarea de triere 

având ca obiect dosarele constituite în anul 2008. Cu toate acestea, activitatea de 

selecţionare este încetinită şi întârziată de lipsa de personal. Mai mult, deşi a fost predat 

către S.C. VRANCART S.A. un număr mare de dosare (peste 25.000 în anul 2015), 

această măsură prezintă eficienţă scăzută sub aspectul creării de spaţiu de arhivare, în 

raport cu volumul foarte mare de dosare ce sunt depuse spre conservare, ca o consecinţă a 

creşterii exponenţiale a volumului de activitate al Judecătoriei Iaşi în anii 2008-2015. 

În ce priveşte infrastructura informatică, Judecătoria Iaşi este dotată cu computere 

pentru toţi judecătorii şi grefierii instanţei, precum şi pentru toate compartimentele 
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acesteia, imprimante (atât proprii, cât și primite în custodie), existând doar câteva birouri 

în care nu se află imprimantă (de regulă, birourile în care se află o singură persoană) şi 10 

servere integrate într-o reţea internă LAN și în reţeaua WAN a Ministerului Justiției. 

Toate staţiile de lucru sunt conectate la internet, serviciu furnizat de către minister, iar 

accesul la reţeaua informatică a celorlalte instanţe este posibil în mod direct în ceea ce 

priveşte Tribunalul Iaşi și Curtea de Apel Iași și prin sistemul Emap în cazul celorlalte 

instanțe. Judecătoria Iași este dotată şi cu sisteme de supraveghere a traseelor deţinuţilor, 

a arhivelor curente şi a registraturii, dar şi a holurilor la care publicul are acces, sisteme 

compuse din 48 de camere de supraveghere conectate la două servere.  

Judecătoria Iaşi are in dotare un autoturism (marca Skoda Octavia), utilizat pentru 

transportul agenţilor procedurali, în cazuri urgente, ridicarea consumabilelor necesare 

funcţionării instanţei, transportul dosarelor la/de la instanţele de control judiciar etc. 

Aprovizionarea instanţei cu consumabilele necesare pentru desfăşurarea activităţii 

şi cu materialele necesare pentru efectuarea curăţeniei în spaţiul în care funcţionează 

secţiile Judecătoriei Iaşi se realizează pe baza notelor de comandă întocmite, lunar, de 

către grefierul şef al instanţei.  

În privința aprovizionării cu hârtie xerox și coperte pentru dosare, s-a putut 

observa o creștere a necesarului instanței, mai ales pe fondul noilor norme de procedură 

privitoare la comunicarea citațiilor și a actelor de procedură, comenzile fiind onorate cu o 

relativă promptitudine și în parametri normali. Si în ce priveşte aprovizionarea instanţei 

cu  alte tipuri de consumabile (rechizite, toner pentru imprimante şi faxuri etc.), precum 

și cu materialele necesare pentru igienizarea spaţiilor şi efectuarea curăţeniei, s-a realizat 

o activitate ritmică, în cantităţi rezonabile, care au permis susținerea activității instanței și 

asigurarea unui standard minim de igienă, fără a se înregistra sincope care să afecteze 

activitatea instanţei.  

 

Capacitatea instituţională a Judecătoriei Iaşi 

În cursul anului 2015, schema de judecători a Judecătoriei Iaşi a cuprins un număr 

de 56 de posturi, dat fiind faptul că, prin Hotărârea nr.1287 din data de 27 noiembrie 

2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, s-a aprobat ocuparea, pe perioadă 

nedeterminată, a unui post de judecător în cadrul Judecătoriei Iaşi, în condiţiile art.134
1
 



58 
 

din Legea nr.304/2004, privind organizarea judiciară, iar ulterior, prin Ordinul M.J. nr. 

1672/C/21.05.2015 s-a suplimentat schema de judecători a instanţei cu 1 post începând cu 

01.06.2015, prin redistribuirea unui post de judecător de la Judecătoria Curtea de Argeş. 

Prin Hotărârea nr.1359/17.12.2015 a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii, s-a acordat avizul conform pentru suplimentarea schemei de judecători a 

Judecătoriei Iași cu un post, ca urmare a redistribuirii unor posturi de judecători, urmând 

a fi emis, în cursul anului 2016, ordinul corespunzător al Ministrului Justiției. 

Conform Ordinului de serviciu emis de preşedintele instanţei, avizat/aprobat de 

Colegiul de conducere şi Hotărârilor Colegiului date pe parcursul anului 2015, magistraţii 

instanţei au fost repartizaţi în cele două secţii, astfel: 42 în secţia civilă şi 14 în secţia 

penală. 

În fapt, în cursul anului 2015, la nivelul Judecătoriei Iaşi, au funcţionat şi au 

participat la activitatea jurisdicţională efectiv, în medie, 51 de judecători, din care 37 în 

cadrul secţiei civile şi 14 în secţia penală. 

Diferenţa dintre numărul de posturi de judecători din schema de personal si 

numărul celor care au funcţionat şi au participat la activitatea jurisdicţională în mod 

efectiv este justificată de faptul că, pe parcursul anului 2015, doi judecători cu grad de 

tribunal a fost delegaţi la Tribunalul Iaşi, iar alţi trei judecători s-au aflat în concediu de 

creştere a copilului. 

De precizat că, în considerarea locurilor vacante temporar existente la nivelul 

Judecătoriei Iași, prin Decizia nr. 403 din 20.11.2015 a Președintelui Curții de Apel Iași 

s-a decis delegarea la Judecătoria Iași a unui judecător din cadrul Judecătoriei 

Răducăneni pe o perioadă de 6 luni, începând cu 01.12.2015. 

În ceea ce priveşte personalul auxiliar de specialitate, conex şi contractual, 

schema de personal a Judecătoriei Iaşi a prevăzut, în cea mai mare parte a anului 2015, 88 

de posturi de personal auxiliar de specialitate (din care 78 de grefieri şi 10 grefieri 

arhivari), 7 posturi personal  conex (5 aprozi, un agent procedural şi un conducător auto) 

şi un număr de 3 posturi reprezentând personal contractual. Prin Ordinul M.J. nr. 

3968/C/17.11.2015, schema de personal auxiliar de specialitate a Judecătoriei Iaşi a fost 

suplimentată cu un post de grefier cu studii superioare juridice, numărul de posturi fiind 

în prezent de 89. 
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Prin Ordinul de serviciu pentru anul 2015, personalul auxiliar de specialitate a 

fost repartizat astfel: 40 de grefieri de şedinţă în cadrul secţiei civile (dintre care 6 se 

aflau în concediile specifice naşterii şi creşterii unui copil), 3 grefieri şi 2 grefieri-arhivari 

la arhiva curentă civilă (dintre care un grefier aflat în concediu pentru creşterea 

copilului), 3 grefieri în cadrul compartimentului executări civile; 2 grefieri la 

compartimentul încuviinţare executare silită, un grefier la compartimentul asociaţii şi 

fundaţii, 12 grefieri de şedinţă în cadrul secţiei penale (dintre care unul aflat în concediu 

pentru creşterea copilului), 3 grefieri la compartimentul executări penale, 2 grefieri-

arhivari la arhiva curentă penală (dintre care unul detaşat la Tribunalul Iaşi), 5 grefieri şi 

1 grefier-arhivar în cadrul compartimentului registratură (dintre care un grefier cu 

atribuţii de introducere a datelor privind  părţile şi unul cu atribuţii privind scanarea şi 

arhivarea electronică a documentelor în dosarele), 3 grefieri-arhivari  la biroul expediţie, 

2 grefieri la biroul de informare şi relaţii cu publicul, 2 grefieri şi 2 grefieri- arhivari la 

arhiva depozit (dintre care 1 grefier-arhivar detaşat la Tribunalul Iaşi), 1 grefier la biroul 

de eliberări forme definitive, un grefier la biroul de statistică judiciară şi 1 grefier la 

compartimentul de tehnoredactare a hotărârilor judecătoreşti. 

De asemenea, prin acelaşi ordin de serviciu, cei cinci aprozi au fost repartizaţi să 

desfăşoare activităţi administrative la anumite compartimente, precum arhivele curente, 

iar cei 3 muncitori (personal contractual) au fost repartizaţi să desfăşoare activităţi 

administrative la anumite compartimente şi activităţi de natură  administrativ- 

gospodărească stabilite de conducerea instanţei, de managerul economic sau 

administrator.   

Pe tot parcursul anului 2015, pe lângă agentul procedural ce a ocupat postul din 

schema Judecătoriei Iaşi, încă doi agenţi procedurali detaşaţi de la Curtea de Apel Iaşi au 

desfăşurat activitate în cadrul instanţei.  

Agenţii procedurali şi şoferul au deservit întreaga instanţă, fără a fi repartizaţi pe 

secţii.  

Prin decizii ulterioare ale preşedintelui instanţei au fost aduse modificări 

repartizării personalului auxiliar de specialitate pe compartimente, în funcţie de 

vacantarea/ocuparea posturilor şi de necesităţile compartimentelor.  
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La începutul anului 2015, în schema de personal auxiliar  a Judecătoriei Iaşi 

existau  2 posturi de grefier (dintre care unul cu studii superioare juridice) şi 2 posturi de 

grefier-arhivar vacante pe perioadă nedeterminată (ca urmare a pensionării unui grefier 

începând cu data de 01.11.2014 şi a suplimentării schemei de personal auxiliar a 

Judecătoriei Iaşi prin Ordinul M.J.  nr. 4618/C din 19.12.2014, cu un post de grefier cu 

studii superioare juridice şi 2 posturi de grefier-arhivar. 

 Cu începere de la data de 15.01.2015 un grefier a promovat la Tribunalul Iaşi, iar 

de la data de 01.02.2015, un alt grefier a fost transferat la Judecătoria Paşcani. Cele două 

posturi de grefier- arhivar cu care a fost suplimentată schema Judecătoriei Iaşi au fost 

ocupate începând cu data de 15.01.2015. De asemenea, începând cu data de 01.07.2015, 

unul dintre posturile vacante de  grefier a fost ocupat pe perioadă nedeterminată, ca 

urmare a concursului organizat, la data de 30.05.2015,  de Curtea de Apel Iaşi 

 Începând cu data de 01.08.2015, un alt post de grefier s-a vacantat pe perioadă 

nedeterminată prin promovarea unui grefier la Tribunalul Vaslui, iar de la data de 

26.08.2015 s-a vacantat pe perioadă nedeterminată un post de grefier-arhivar, prin 

încetarea raporturilor de muncă la cerere.  La data de 01.09.2015, prin transferul a 3 

grefieri de la alte instanţe, au fost ocupate cele 3 posturi de grefier cu studii superioare 

juridice vacante la acel moment. 

Postul vacant de grefier-arhivar a fost ocupat începând cu data de 15.09.2015 , iar 

de la data de 01.10.2015, prin transferul unui grefier la Judecătoria Botoşani, s-a vacantat 

un nou post de grefier cu studii superioare juridice. 

Prin Ordinul M.J. nr. 3968/C/17.11.2015, schema de personal auxiliar de 

specialitate a Judecătoriei Iaşi a fost suplimentată cu un post de grefier cu studii 

superioare juridice, pe acest post fiind repartizat, începând cu data de 09.12.2015, un 

absolvent al Scolii Naţionale de Grefieri. 

Începând cu data de 25.12.2015, un grefier de la o altă instanţă a fost transferat la 

Judecătoria Iaşi, ocupând postul vacant existent la acel moment. 

La data de 28.12.2015 un grefier a  promovat la Tribunalul Iaşi, iar la data de 

30.12.2015 alţi 2 grefieri au fost transferaţi la Judecătoria Vaslui,  posturile astfel 

vacantate fiind ocupate prin transferuri.  
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Se impune a preciza că, pe parcursul anului 2016, un număr mediu de 6 grefieri s-

au aflat în concediile specifice sarcinii şi îngrijirii unui copil, posturile fiind ocupate pe 

perioadă determinată şi un aprod, care s-a aflat în concediu medical prelungit, s-a 

pensionat începând cu data de 16.05.2015, postul vacantat fiind scos la concurs şi ocupat 

începând cu data de 01.08.2015.    

La data de 14.12.2014, a încetat, la cerere, contractul de muncă al unui muncitor, 

postul fiind în prezent vacant.  

De asemenea, pe tot parcursul anului 2015, 2 grefieri-arhivari din schema 

Judecătoriei Iaşi au fost detaşaţi la Tribunalul Iaşi, 2 agenţi procedurali din schema Curţii 

de Apel Iaşi au fost detaşaţi la Judecătoria Iaşi, iar în perioada 01.10.2014-30.03.2015, un 

grefier de la Judecătoria Bârlad a fost detaşat  la Judecătoria Iaşi.   

În urma tuturor acestor fluctuaţii de personal, la sfârşitul anului 2015 în schema 

de personal auxiliar de specialitate a Judecătoriei Iaşi nu exista niciun post de grefier 

vacant pe perioadă nedeterminată, existând doar un post vacant de personal contractual, 

pentru ocuparea căruia Curtea de Apel Iaşi a organizat un concurs la data de 25.01.2016.  
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Secţiunea a 3-a - Calitatea actului de justiţie  

  

3.1.Ponderea  hotărârilor  atacate  din  totalul  hotărârilor pronunţate.  Indicele  

de  desfiinţare 

În cursul anului 2015, Judecătoria Iaşi a pronunţat un număr de 38.365 de 

hotărâri, din care au fost atacate 4638 de hotărâri, rezultând un indice de atacabilitate la 

nivelul instanţei, calculat exclusiv pentru dosarele pronuţate în anul 2015, de 12,08%. 

Calculând global indicele de desfiinţare integrală/parţială, prin raportarea 

numărului total de documente de tip final închise în anul 2015 (39258 de dosare 

finalizate) la numărul total de hotărâri desfiinţate/modificate luate în evidenţa practicii de 

casare în anul 2015 indiferent de anul pronunţării hotărârii atacate (1398 de hotărâri), 

rezultă un indice de desfiinţare la nivelul instanţei de 3,56%. 

 

Analiza pe secţii relevă următoarele: 

            Indici de atacabilitate/casare a sentinţelor/încheierilor civile pronunţate în 

2015 

În cursul anului 2015, Judecătoria Iaşi a pronunţat un număr de 32.782 hotărâri, 

din care  17177 de sentinţe civile în şedinţă publică, 1369 de sentinţe civile în cameră de 

consiliu, 1717 de încheieri finale de dezînvestire, 11084 încheieri de investire şi 

executare silită, 188 de încheieri în cameră de consiliu, 1247 încheieri de anulare. 

 

Procentul de atacabilitate a sentințelor/încheierilor civile  

1. Din numărul total de sentinţe civile, respectiv 18.546, au fost atacate un număr 

de 3820 de hotărâri, rezultând un procent de atacabilitate al sentinţelor civile de 20,59%, 

mai scăzut decât în anul 2014, când procentul a fost de 22,39%.   

2. Din numărul total de încheieri, respectiv 14.232, au fost atacate un număr de 

126 de încheieri, rezultând un procent de atacabilitate al încheierilor de  0,88 %, mai 

scăzut decât în anul 2014, când procentul a fost de 1,46%.  
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Procentul de desfiinţare/casare a sentințelor și, respectiv, a încheierilor civile  

I. Sentinţe civile 

1.1 Din numărul total de sentinţe civile pronunţate în anul 2015, respectiv 

18546, au fost casate cu trimitere spre rejudecare un număr de 10 sentinţe, adică un 

procent de 0,05 %, în scădere faţă de anul 2014, când procentul a fost de 0,91%. 
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64 
 

1.2 Din numărul total de sentinţe civile pronunţate, respectiv 18546, au fost 

modificate în totalitate un număr de 46 de sentinţe, procentul de casare totală fiind de  

0,24 %, în creştere faţă de 2014, când procentul a fost de 0,18%.   

1.3  Din numărul total de sentinţe civile pronunţate, respectiv 18546, au fost 

modificate  în parte  un număr de 48 de sentinţe, procentul de casare parţială fiind de 

0,25%, crescut faţă de 2014, când acelaşi procent a fost de 0,14%.  

1.4 Având în vedere cele anterior expuse rezultă că din numărul total de 

sentinţe civile pronunţate în anul 2015, respectiv 18546, au fost casate/modificate un 

număr de 104 de sentinţe, rezultând un procent de casare al sentinţelor de  0,56 %, 

procent sensibil crescut faţă de 2014, când a fost de 0,42%.  

 

 

 

II. Încheieri de ședință civile 

2.1.  Din numărul total de încheieri pronunţate în anul 2015, respectiv 14232, a 

fost casată cu trimitere spre rejudecare o încheiere, rezultând un procent de casare cu 

trimitere al încheierilor de  0,007%, în creştere faţă de cel din anul anterior, de 0%. 

2.2.  Din numărul total de încheieri pronunţate în cursul anului 2015, respectiv 

14232, au fost modificate în totalitate total un număr de 11 încheieri, procentul de casare 

totală fiind de 0,07%, identic cu cel din anul precedent.   

0,56% 

99,44% 
 

Sentinţe civile 2015 
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nedesfiinţate/necasate
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2.3.   Din numărul total de încheieri pronunţate, respectiv 14232, au fost 

modificate în parte un număr de 1 încheieri, procentul de casare parţială fiind de 0,007%, 

mai mic comparativ cu cel din anul anterior, de 0,01%. 

2.4   Având în vedere cele anterior expuse rezultă că din numărul total de 

încheieri pronunţate în anul 2015, respectiv 14232, au fost casate/modificate un număr 

total de 13 încheieri, procentul de casare/modificare fiind de 0,09%, în creştere 

nesemnificativă faţă de procentul înregistrat anul anterior, de 0,08%. 

 

 

 

III. Calculând global indicele de desfiinţare integrală/parţială, prin raportarea 

numărului total de documente de tip final închise în anul 2015 (32.970) la numărul 

total de hotărâri desfiinţate/modificate luate în evidenţa practicii de casare în anul 

2015 indiferent de anul pronunţării hotărârii atacate (1138), rezultă un indice de 

desfiinţare în materie civilă de 3,45%, în creştere cu un procent faţă de anul anterior, 

când aceleaşi date au relevat un procent global de desfiinţare în materie civilă de 

2,54%. Situaţia este explicabilă prin prisma faptului că, deşi numărul hotărârilor 

desfiinţate/modificate în anul anterior a fost unul sensibil mai redus (1.017), totuşi acesta 

s-a raportat la un număr de documentele finale închise mult mai mare (39.943), dintre 

care 19.623 documente reprezentau încheieri de încuviinţare a executării silite, pentru 

care atât procentele de atacabilitate, cât şi cele de desfiinţare sunt foarte reduse. Or, în 

0,09% 

99,91% 

Încheieri civile 2015 

desfiinţate / casate

nedesfiinţate/necasate
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anul curent, scăderea numărului de cauze privind executarea silită (învestiri cu formulă 

executorie, încuviinţare executare silită) a generat un volum mai redus de cauze finalizate 

la care s-a raportat un număr de hotărâri desfiinţate/modificate sensibil crescut, 

majoritatea covârşitoare a hotărârilor atacate, precum şi a celor desfiinţate, vizând alte 

cauze decât cele privind executarea silită, al căror număr a înregistrat o uşoară creştere. 

 

Principalele motive de casare/desfiinţare a hotărârilor civile  

Principalele motive de casare/desființare a hotărârilor civile pronunțate de 

Judecătoria Iași în anul 2015, au vizat următoarele: 

1. netemeinicia hotărârilor, determinată de : 

- împrejurarea că instanţa a evaluat în mod eronat probele administrate, reţinând 

în mod greşit situaţia de fapt (sent.civ.nr.5331/2014, sent.civ.nr.11675/17.10.2014); 

- aprecierea greşită a culpei procesuale la acordarea cheltuielilor de judecată 

(sent.civ.nr.4703/31.03.2014, sent.civ.nr.6620/07.05.2014). 

2. nelegalitatea hotărârilor, determinată de: 

-necercetarea fondului pricinii (sent.civ.nr.1663/06.02.2015, 

sent.civ.nr.13336/14.11.2014, sent.civ.nr.7720/29.05.2014); 

-nelegala stabilire a cadrului procesual (sent.civ.nr.7147/07.05.2013, 

sent.civ.nr.4816/01.04.2014, sent.civ.nr.12547/03.20.2013);  

- lipsa rolului activ al instanţei (sent.civ.nr.7147/07.05.2013); 

- modalitatea de aplicare a legii mai favorabile în faza executării silite 

(sent.civ.nr.14686/15.1.2013); 

- necitarea terţului poprit în cadrul acţiunilor având ca obiect contestaţie la 

executare (sent.civ.nr.2738/24.02.2014); 

- nerespectarea litisconsorţiului activ obligatoriu (sent.civ.nr.12476/02.10.2013); 

Desigur, desfiinţarea unor sentinţe pronunţate de Judecătoria Iaşi în cursul anului 

2015 s-a datorat şi unor cauze neimputabile primei instanţe, cum ar fi împrejurarea că 

anumite înscrisuri, a căror lipsă a determinat soluţia instanţei, au fost depuse în calea de 

atac sau că părţile au încheiat tranzacţii în calea de atac ori au renunţat la judecată. 

Judecătorii desemnaţi să analizeze practica de casare au întocmit materiale de 

sinteză cu privire la hotărârile desfiinţate sau modificate ce priveau aspecte de interes 
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general în cadrul colectivului de magistraţi al instanţei, aspecte ce au fost discutate în 

cadrul şedinţelor de învăţământ profesional. În sprijinul punerii în concordanţă a practicii 

Judecătoriei Iaşi cu cea a instanţelor de control judiciar, Secţia I civilă şi Secţia a II-a 

civilă ale Tribunalului Iaşi au înaintat, în cursul anului 2015, trimestrial, hotărârile 

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

hotărârile secţiei civile a Judecătoriei Iaşi, hotărâri ce au fost aduse la cunoştinţa 

judecătorilor prin afişare pe folderul de informare a judecătorilor, aceştia având 

posibilitatea să studieze şi în acest mod practica de casare a instanţei de control judiciar. 

 

Indici de atacabilitate/desfiinţare a sentinţelor/încheierilor penale pronunţate în 

2015 

 În cursul anului 2015,  în materie penala,  Judecătoria Iaşi a pronunţat un număr 

de 5583 hotărâri, din care un număr de 4330 sentinţe şi un număr de 1253 încheieri 

(cameră preliminară - plângeri rezoluţie procuror – 282 încheieri, confirmare 

redeschidere urmărire penală, desfiinţare înscrisuri, confiscare specială – 105 încheieri, 

comisii rogatorii internaţionale – 21 încheieri, cauze penale evidenţiate în Ecris cu 

document de soluţionare „Încheiere finală dezinvestire”, JDL – Alte cauze – 138 

încheieri, JDL – Măsuri preventive, Percheziţii – 252 încheieri, JDL – Supraveghere 

tehnică – 110 încheieri, Execuţional penal – 345 încheieri).   

 Procente de atacabilitate 

1. Din numărul total de sentinţe pronunţate în 2015, respectiv 4330, au fost atacate 

un număr de 603 sentinţe, rezultând un procent de atacabilitate al sentinţelor de 13,93%, 

în scădere faţă de 2014, când ponderea atacabilităţii a fost de 18,87%. 

    2.   Din numărul total de încheieri pronunţate în 2015, respectiv 1253, au fost atacate 

un număr de 89 de  încheieri, rezultând un procent de atacabilitate al încheierilor de  

7,1%, în scădere faţă de 2014, când ponderea atacabilităţii a fost de 12,93%.   
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Procente de desfiinţare/casare 

 

I.Sentinţe 

I.1.   Din numărul total de sentinţe pronunţate, respectiv 4330, au fost 

desfiinţate/casate un număr de 130 de sentinţe, rezultând un procent de casare al 

sentinţelor de 3%, mai mic decât în anul 2014, când procentul a fost de 3,35%.  
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I.2.    Din numărul total de sentinţe pronunţate, respectiv 4330, au fost casate  integral  

un număr de 42 de sentinţe, procentul de casare  integrală  fiind de 0,97%, sensibil 

crescut faţă de 2014, când procentul a fost de 0,80%.   

I.3.   Din numărul total de sentinţe pronunţate, respectiv 4330, au fost casate parţial  

un număr de 88 de sentinţe, procentul de casare parţială fiind de 2,03%, mai mic decât 

în 2014, când procentul a fost de 2,55%.   

 

      

 

II. Încheieri  

      II.1.   Din numărul total de încheieri pronunţate, respectiv 1253, au fost 

desfiinţate/casate un număr de 5 încheieri, rezultând un procent de casare al încheierilor 

de 0,4%, mai mic decât în 2014, când acest procent a fost de 1,07%.  

II.2.    Din numărul total de încheieri pronunţate, respectiv 1253, au fost casate  

integral  un număr de 3 încheieri, procentul de casare  integrală  fiind de 0,24%, mai 

mic decât în anul 2014, când procentul a fost de 0,29%.   

III.3.   Din numărul total de încheieri pronunţate, respectiv 1253, au fost casate parţial 

un număr de 2 încheieri, procentul de casare parţială fiind de 0,16%, mai redus decât în 

2014, când acelaşi procent a fost de 0,77%.   
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III. Calculând global indicele de desfiinţare integrală/parţială, prin raportarea 

numărului total de documente de tip final închise în anul 2015 (6.288) la numărul total 

de hotărâri desfiinţate/modificate luate în evidenţa practicii de casare în anul 2015 

indiferent de anul pronunţării hotărârii atacate (260), rezultă un indice de desfiinţare 

în materie penală de 4,13%, mai mare decât cel înregistrat în anul anterior, de 2,88%, 

situaţie explicabilă şi prin prisma multiplelor decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

din cursul anului 2014 prin care s-au interpretat noile dispoziţii penale de drept material 

şi procesual, cu consecinţa necesităţii modificării soluţiei primei instanţe în calea de atac. 

 

Principalele motive care au condus la desfiinţarea/modificarea hotărârilor penale în 

căile de atac pentru motive de nelegalitate au fost următoarele : 

- interpretarea diferită a unor dispoziţii legale ori greşita aplicare a legii (cu 

titlu de exemplu, menţionăm: sentinţa penala nr. 169/27.01.2015, prin care instanţa de 

fond a scăzut din pedeapsa pe care o executa condamnatul o perioada de 270 zile, 

reprezentând reducere a pedepsei, dispusă prin ordonanţele referitoare la liberarea 

condiţionată nr.4079/2014 din  data de  23.05.2014, nr. 9986/2012  din data de  

20.12.2012, nr.7478/2013 din data de  02.10.2013 şi nr.7800/2012 din data de 

09.12.2012; sentinţa penală nr. 2811/07.10.2014, prin care instanţa de fond a aplicat 

dispoziţiile art. 96 alin. 4 din noul Cod penal, referitoare la revocarea suspendării 

executării pedepsei sub supraveghere, deşi în cauză erau aplicabile dispoziţiilor art.15 

alin. (2) din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal raportat la art.83 alin. (1) din Codul penal, în baza cărora se impunea a se 
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99,6 % 
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Încheieri penale 2015 
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dispune revocarea suspendării condiţionate a pedepsei de 9 luni aplicată inculpatului prin 

sentinţa penală nr. 2459/15.09.2011 şi executarea în întregime a acestei pedepse alături 

de pedeapsa aplicată pentru infracţiunea dedusă judecăţii; sentinţa penală nr. 

1071/01.04.2015, prin care s-a dispus suspendarea pedepselor accesorii pe durata 

termenului de supraveghere a suspendării executării pedepsei principale, aplicată potrivit 

noului Cod penal; sentinţa penală nr. 2392/08.07.2015 prin care s-a aplicat inculpatului, 

pentru o pluralitate de infracţiuni, dintre care una în timpul minorităţii, iar altele după 

majorat, un spor de pedeapsă egal cu durata măsurii educative, deşi la data săvârşirii 

infracţiunii comise după majorat măsura educativă fusese executată parţial); 

- avansarea greşită a sumei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu in 

cursul urmăririi penale din fondurile Ministerului Public şi nu din fondurile 

Ministerului Justiţiei (cu titlu de exemplu, menţionăm sentinţele penale nr. 

1470NCPP/29.05.2014, 1529 NCPP/03.06.2014, 1561 NCPP/05.06.2014, 

2137/19.06.2015, 3734NCPP/17.12.2014,3733NCPP/17.12.2014,3788NCPP/19.12.2014, 

3767NCPP/18.12.2014, 71/20.01.2015, 284/30.01.2015, 253/30.01.2015, 

365/05.02.2015); 

- greşita rezolvare dată situaţiei juridice a inculpatului/condamnatului ca 

urmare a eronatei aprecieri asupra antecedenţei penale a acestuia (cu titlu de 

exemplu, menţionăm sentinţele penale nr. 3241 NCPP/13.11.2014, 

1941NCPP/03.07.2014); 

- omisiunea instanței de fond de a deduce din pedeapsa aplicata a perioadei 

reținerii și a arestului preventiv sau a perioadelor executate anterior (cu titlu de 

exemplu, menționam sentințele penale nr. 1797NCPP/25.06.2014, 2834 

NCPP/09.10.2014, 3176NCPP/11.11.2014, 1835/28.05.2015, 2429/09.07.2015);  

- omisiunea instanţei de a impune inculpatului să execute una sau mai multe 

obligaţii dintre cele  prevăzute  de art. 93 alin. 2 Cod penal (cu titlu de exemplu, 

menționam sentințele penale nr. 2491NCPP/29.08.2014, 2137/19.06.2015); 

În ceea ce priveşte netemeinicia hotărârilor, aceasta fost determinată de situaţii 

ce vizează: 

 - modificarea cuantumului pedepsei şi/sau a modalităţii de executare a 

pedepsei aplicate inculpatului (cu titlu de exemplu, menţionăm sentinţele penale nr.  
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1724NCPP/20.06.2014, 1988NCPP/04.07.2014, 2160NCPP/23.07.2014, 3400 

NCPP/26.11.2014, 3397NCPP/26.11.2014, 3743NCPP/18.12.2014, 1072/01.04.2015);   

 - aprecierea greşită a prejudiciului, în sensul reducerii/majorării despăgubirilor 

acordate de prima instanţă (cu titlu de exemplu, menţionăm sentinţele penale nr. 1069 

NCPP/29.04.2014, 1983NCPP/03.07.2014, 1072/01.04.2015); 

 - aprecierea greşita a termenului după expirarea căruia propunerea/cererea 

de liberare condiţionata poate fi reînnoita (cu titlu de exemplu, menționăm sentinţele 

penale nr. 357/04.02.2015, 1174/09.04.2015,  1297/16.04.2015, 1414/28.04.2015, 

2568/21.07.2015); 

 - identificarea greşită a legii penale mai favorabile în cazul infracţiunilor 

săvârşite înainte de intrarea în vigoare a noului Cod penal (cu titlu de exemplu 

menționăm sentinţele penale nr. 1470NCPP/29.05.2014, 3679NCPP/16.12.2014, 

3420NCPP/26.11.2014) ; 

 - aprecierea greşita a judecătoriei cu privire la lipsa dovezilor de îndreptare 

de care a dat dovada condamnatul (cu titlu de exemplu menționăm sentinţele penale nr.  

1298/16.04.2015, 1299/16.04.2015, 1277/15.04.2015, 2728/04.08.2015, 

2565/21.07.2015, 2569/21.07.205, 2370/08.07.2015). 

 În cursul anului 2015 desfiinţarea unor sentinţe pronunţate de Judecătoria Iaşi, s-a 

datorat şi unor cauze neimputabile, cum ar fi încetarea procesului penal, în urma 

împăcării părţilor, retragerii plângerii prealabile sau încheierii unui acord de mediere în 

faţa instanţei de apel, aplicarea legii penale  de dezincriminare, ca urmare a intrării in 

vigoare a noului Cod penal sau a deciziei Curții Constituționale nr. 363/2015.  

 Hotărârile desfiinţate sau modificate au fost evidenţiate în materialele de sinteză 

întocmite de judecătorul care realizează analiza practicii instanţelor de control judiciar, cu 

selectarea hotărârilor fiecărui magistrat, motivele de nelegalitate şi netemeinicie ale  

hotărârilor fiind discutate cu ocazia întâlnirilor lunare. 
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3.2. Durata de soluţionare a cauzelor 

 

Din analiza indicatorilor de eficienţă înregistraţi la nivelul instanţei, pe tipuri de 

cauze, reiese că durata medie de soluţionare, în stadiul procesual fond, în materie non 

penală a fost de 5,59 luni, instanţa încadrându-se în gradul „Foarte eficient”, iar în 

materie penală, această durată a fost de 3,43 luni, instanţa încadrându-se în gradul 

„Foarte eficient ". 

În anul 2015, din totalul de 39.258 dosare soluţionate, un număr de  35.171 dosare 

au fost soluţionate în termen de maximum un an de la înregistrare, reprezentând un 

procent de 89,59%, diferenţa de 4087 de dosare, reprezentând un procent de 10,41%, 

fiind reprezentată de dosare soluţionate în mai mult de un an de la înregistrare. 

 

Durata de soluţionare a cauzelor civile   

Media duratei soluţionării tuturor cauzelor civile, la nivelul Judecătoriei Iaşi, 

pentru anul 2015 a fost de 5,59 luni (conform evidenţelor Statis), cauzele civile 

încadrându-se în calificativul “foarte eficient”. Se poate constata o creştere a 

indicatorului, faţă de valoarea acestuia în anul 2014 ( 4,37 luni). Creşterea valorii duratei 

medii de soluţionare a cauzelor civile trebuie privită şi din perspectiva modalităţii noi de 

raportare la evidenţele ECRIS şi Statis, prin luarea în calcul, pentru anul 2015, a duratei 

cuprinse între momentul înregistrării cererii şi cel al închiderii documentului final, 

ulterior redactării integrale a hotărârii.  

Particularizând în funcţie de specializarea completurilor de judecată, trebuie 

precizat faptul că în cazul completurilor având specializarea „minori şi familiei” , durata 

medie de soluţionare a cauzelor a fost de 8,77 luni ( în creştere faţă de indicatorul aferent 

anului 2014- 6,25 luni), încadrându-se de asemenea la indicativul „foarte eficient”, în 

timp ce în cazul completurilor având specializarea „fond funciar” durata medie de 

soluţionare a cauzelor a fost de 13,97 luni ( în creştere faţă de indicatorul aferent anului 

2014- 11,44 luni), încadrând-se la calificativul „satisfăcător”.  

Analizând cauzele obiective şi subiective care au avut posibilitatea de a influenţa 

durata medie de soluţionare a cauzelor, trebuie subliniate următoarele aspecte:  
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-durata procedurii de regularizare a cererilor, precum şi a celorlalte etape, aferente 

procedurii scrise, anterioare prealabile termen de judecată ( respectiv comunicarea cererii 

de chemare în judecată, depunerea răspunsului la întâmpinare); incidenţa instituţiei 

curatorului special şi necesitatea acordării unor termene mai îndelungate pentru realizarea 

procedurii prin publicitate, durata de reexaminare a încheierilor de anulare, de soluţionare 

a cererilor de acordare a ajutorului public judiciar, precum şi subsecvent, a reexaminărilor 

împotriva soluţiilor pronunţate în cazul acordării ajutorului public, modificările succesive 

ale acţiunii în această etapă, formularea de cereri de introducere în judecată a altor 

persoane;  

- caracterul nelegal al procedurii de comunicare/citare, constatat în urma 

verificării dovezilor de comunicare completate necorespunzător de agenţii poştali, în 

absenţa unei instruiri constante a acestora;  

- augmentarea numărului de termene alocate pentru administrarea probelor prin 

neprezentarea martorilor, nedepunerea proceselor verbale de punere în executare a 

mandatelor de aducere, nedepunerea unor copii lizibile pentru comunicare părţii adverse, 

neefectuarea expertizelor în termenul acordat, nedepunerea rapoartelor de expertiză în 

interiorul termenului legal sau în numărul suficient de exemplare, neconvocarea 

corespunzătoare a părţilor la efectuarea cercetărilor şi determinarea aplicării sancţiunii 

nulităţii raportului de expertiză astfel întocmit;  

- lipsa de diligenţă a părţilor în urmărirea cursului procesului şi cauzarea de 

suspendări repetate ale acestuia,  dublate de formularea cererilor de repunere pe rol în 

ultimele zile ale termenului de perimare; 

- lipsa de diligenţă a instituţiilor publice solicitate ( Administraţia Finanţelor 

Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi, Inspectoratul 

Judeţean al Poliţiei Iaşi, Inspectoratul Teritorial de Muncă), în înaintarea relaţiilor  

solicitate, cu un interval suficient de timp, anterior termenului acordat, pentru consultarea 

lor de către părţi, cu multiplicarea situaţiilor de acordare a unui termen suplimentar, 

durata avizărilor expertizelor de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate  Imobiliară.  

Desigur, pot fi identificate şi o serie de cauze specifice, de natură a afecta  durata 

de soluţionare a acţiunilor, înregistrate pe rolul completurilor specializate de minori şi 

familiei. În acest sens trebuie notate: necesitatea aplicării dispoziţiilor dreptului 
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comunitar în privinţa citării părţilor, a căror reşedinţă se află într-un stat membru al 

Uniunii Europene, sau a convenţiilor internaţionale, ori tratatelor bilaterale sau 

multilaterale, în cazul statelor non membre ale Uniunii Europene; colaborarea dificilă cu 

unele autorităţi responsabile, lipsa abordării unor mijloace alternative de comunicare de 

către autorităţile străine; apelul la forme de cooperare judiciară în materie civilă, prin 

efectuarea de comisii rogatorii, atât în ţări membre ale Uniunii Europene, cât şi în ţări 

nemembre ale Uniunii Europene, procedura de traducere actelor scrise în altă limbă sau 

cu alte caractere; demersurile efectuate în vederea obţinerii anchetelor psihosociale sau, 

în lipsa personalului competent, necesitatea suplimentării anchetei printr-un aviz 

psihologic.  

În mod similar constatărilor din anul 2014, numărul litigiilor cu elemente de 

extraneitate, în materia cauzelor de competenţa completurilor de minori şi familiei, s-a 

amplificat, ca urmare a contextului economic, social şi politic din România ultimilor ani.  

Referitor la cauzele ce operează asupra duratei de soluţionare a acţiunilor 

înregistrate pe rolul completurilor de fond funciar, trebuie notate următoarele: 

modificarea regulilor de realizare a expertizelor topo-cadastrale, prin intrarea în vigoare a 

unui nou Ordin al Directorului general ANCPI privind aprobarea Regulamentului de 

avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru şi carte funciară nr.700/2014, 

durata cercetărilor şi a efectuării măsurătorilor realizate de experţii cu această 

specializare, durata procedurii de avizare de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară a rapoartelor de expertiză în aceeaşi specializare (cu consecinţa dilatării 

duratei procesului, cu 1 până la 3 luni), necesitatea furnizării informaţiilor, a înscrisurilor 

şi a documentaţiilor de către Comisiile Judeţene de Fond Funciar, dublată,  în numeroase 

situaţii, de completări şi reveniri.  În plus, cauzele de fond funciar se numără printre 

dosarele cu cea mai mare vechime în sistemul judiciar, vechime generată de numărul de 

reconstituiri succesive ale dreptului de proprietate sau de numărul persoanelor 

îndreptăţite la reconstituire, de cererile multiple de constatare nulitate absolută/anulare 

titlu de proprietate, rectificare titlu de proprietate, reconstituire pe vechiul amplasament, 

cereri care au înlocuit obiectele predilecte ale anilor anteriori: obligaţie de a face 

(obligare la întocmirea şi înaintarea documentaţiei, la emiterea hotărârii de 

validare/invalidare, la înmânarea titlurilor de proprietate). O posibilă cauză a creşterii 
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duratei de soluţionare a acţiunilor civile în această materie rezidă în împrejurarea că din 

totalul cauzelor de fond funciar nou-înregistrate în anul 2015, peste 11% sunt rejudecări, 

care prin adiționarea la durata de soluționare a timpului aferent primului ciclu procesual, 

conduc la dilatarea duratei medii de soluționare a cauzelor în această materie. 

Referitor la cauzele de natură subiectivă ce au stat la baza prelungirii duratei 

acţiunilor civile, trebuie individualizate:  

- lipsa de diligenţă în luarea imediată , de la momentul iniţial al primirii dosarului, 

a tuturor măsurilor premergătoare menite să asigure pregătirea judecăţii , cu titlul de 

exemplu putând fi notate neverificarea numărului înscrisurilor, a existenţei caracterului 

complet al setului depus pentru comunicare, neprecizarea suficientă a obiectului, ce 

determină interpelarea abia la primul termen, dar şi prelungirea procesului prin acordarea 

de termene succesive în vederea complinirii timbrajului,  necitarea martorilor sau a 

părţilor cu menţiunea de a se prezenta la interogatoriu, pentru primul termen de judecată, 

neverificarea certificării pentru conformitate a înscrisurilor depuse, a împuternicirii 

avocaţiale;  

- insuficienta studiere a dosarului, ceea ce atrage reţinerea cauzei spre soluţionare, 

fiind amânată pronunţarea, cauza fiind ulterior repusa pe rol, sau solicitarea adresată 

reclamantului, după mai multe termene de judecată de a-şi preciza cererea de chemare în 

judecată, sub aspectul părţilor, a temeiului de fapt şi de drept, al obiectului acesteia;   

- nesancţionarea propunerii probelor de către parte, după împlinirea termenului 

legal, prin decădere, sau admiterea repetată, la termene diferite de judecată, a aceloraşi 

mijloace de probă; 

- neinvocarea unor excepţii dirimante de la primul termen de judecată şi 

administrarea unor probe care necesită un interval de timp semnificativ; 

- lipsa de fermitate în aplicarea sancţiunilor legale pentru părţile şi participanţii care 

întârzie judecata;  

- încuviinţarea nejustificată a unor termene intermediare, pentru pregătirea apărării 

sau angajarea unui apărător, ulterior procedurii scrise, încuviinţarea cererii de acordare a 

unui nou termen pentru neprezentare avocat ales, nedovedită pe bază de acte, 

încuviinţarea nejustificată a unor termene lungi ( de aproximativ 2 luni), în vederea 
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studierii raportului de expertiză şi depunerii de concluzii, acordarea de termene succesive 

pentru a se lua cunoştinţă de concluziile depuse; 

În mod izolat, şi activitatea unor grefieri  de şedinţă a afectat durata de soluţionare a 

cauzei, ca urmare a neefectuării in termen a lucrărilor (ceea ce a atras lipsa de procedură 

cu părţile la termenul de judecată acordat), emiterea cu întârziere sau omisiunea emiterii 

adreselor, neefectuarea notelor telefonice, nepredarea citaţiilor pentru îndeplinirea 

procedurilor, ceea ce a avut drept consecinţă lipsa relaţiilor solicitate de către instanţă la 

termen, urmată de acordarea unui nou termen pentru a se reveni cu adresă în vederea 

înaintării la dosar a relaţiilor solicitate. 

De asemenea, la nivelul anului 2015, în cadrul Judecătoriei Iaşi au fost efectuate  

10 de şedinţe de permanenţă pe şedinţă publică, aspect ce a atras, la rândul său, o 

întârziere în soluţionarea acţiunilor civile ca urmare a timpului insuficient de studiere a 

dosarelor şi necesităţii de repunere pe rol a cauzelor cu privire la care s-a rămas în 

pronunţare.  

  

La nivelul secţiei civile a  Judecătoriei Iaşi, la finele anului 2015, au fost 

identificate în total, 987 cauze civile mai vechi de 1 an. Din acest total,  se pot 

individualiza dosare cu o situaţie particulară, în sensul că există un număr de 76 dosare 

trimise de instanţele de control judiciar  spre rejudecare (a căror durată de soluţionare 

include şi parcurgerea primei etape de judecare, precum şi durata de soluţionare a căii de 

atac), un număr de 88 de dosare în care s-au semnalat  temporizări ale cursului 

procesului, prin luarea măsurii suspendării pe o durată mai mare de 6 luni, 33 dintre 

dosarele mai vechi de un an au fost declinate  sau  strămutate la Judecătoria Iaşi, un 

număr de 9 dosare aflate în etapa amânării de pronunţare, la data verificării acestei 

situaţii ( 31 decembrie 2015), iar un număr de 154 dosare dintre cele a căror durată a 

depăşit un an, cu termene fixate în vederea verificării incidenţei perimării.  

Din totalul dosarelor mai vechi de 1 an, 14 cauze în curs de soluționare aveau o 

vechime în sistem de 5 până la 10 ani. 

Se poate observa că numărul dosarelor mai vechi de 1 an a crescut faţă de anul 

2014,  cu 7,75% (fiind identificate în plus 71 de cauze mai vechi de un an, 3 dosare în 
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plus cu vechimea cuprinsă între 5-10 ani, faţă de 2014). Trebuie de asemenea realizată 

menţiunea că, nici în anul 2015 secţia civilă nu înregitrează dosare mai vechi de 10 ani. 

 Raportat la numărul cauzelor aflate în stoc la finalul anului 2015, respectiv 

15335, dosarele mai vechi de un an reprezintă un procent de 6,56% din totalul cauzelor 

aflate pe rolul Judecătoriei Iaşi. Indicatorul prezintă o uşoară creştere faţă de anul 2014, 

în care valoarea sa a fost de 6,37%.  

O cauză extrinsecă ce a contribuit la înregistrarea unei durate de soluţionare mai 

mari față de anul precedent derivă din dispariția de pe rolul instanței a unor dosare cu 

durată medie de soluționare foarte redusă (1-3 luni), respectiv cauzele civile privind 

încuviințarea executării silite, cauzele penale având ca obiect contestație la executare 

vizând aplicarea legii penale mai favorabile.  

O altă cauză, intrinsecă, derivă din adoptarea condicii electronice, care a condus 

la prelungirea duratei medii de soluționare prin amânarea pronunţărilor în vederea 

asigurării timpului necesar întocmirii minutelor în format electronic şi încărcării în 

aplicaţia Ecris până la finalul zilei pronunţării. 

Principalele cauze de natură jurisdicţională, identificate cu ocazia analizei 

motivelor care au contribuit la prelungirea duratei de soluţionare, au fost reprezentate de 

circumstanţe obiective, ce nu prezintă modificări semnificative faţă de anul precedent, 

respectiv: 

- caracterul complex al probatoriului reclamat de situaţia dedusă judecăţii, 

preponderant în cazul acţiunilor de partaj, revendicare, cauzele de minori şi familie, dar şi 

în cazul anumitor categorii de pretenţii ( în special cele implicând desfiinţări de contracte, 

anulare acte juridice, acordare daune morale sau constatări inexistenţă drept de creanţă); 

- necesitatea readministrării probelor care necesită o perioadă de administrare 

îndelungată ( audierea unui număr foarte mare de martori, expertiză grafoscopică, 

expertiză medico legală, topo cadastrală sau chiar contabilă), conform dispoziţiilor 

instanţelor de control judiciar; 

- duarata de administrare a probelor, în special în cazul realizării expertizelor 

energetice, financiar contabile, topo-cadastrale, în construcţii şi evaluare, înlocuirea 

experţilor ca urmare a atitudinii passive a acestora, dublate de nerespectarea dispoziţiilor 
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legale imperative în materie, situaţii în care se dispune fie refacerea sau completarea 

expertizei; dificultăţi în avizarea tehnică a expertizelor de către O.C.P.I. 

- lipsa de diligenţă a părţilor în formularea cererilor de repunere pe rol a dosarelor 

suspendate, prin lăsarea cauzelor în nelucru pe parcursul unei mari perioade de timp, dar 

înainte de a interveni perimarea;   

- conduita culpabilă a părţilor, în sensul nestabilirii corecte a obiectului şi lipsa 

precizărilor cerute de instanţă în scopul justei stabiliri a taxelor de timbru;   

- conduita culpabilă a părţilor, sau exercitarea cu rea-credinţă a drepturilor 

procesuale prin formularea repetată a cererilor de ajutor public judiciar, a cererilor de 

reexaminare, invocarea excepţiilor de neconstituţionalitate,  formularea cererilor repetate 

de recuzare, neîndeplinirea obligaţiei de realizare a citării prin publicitate, neachitarea 

onorariilor de expert, mai ales în cazul expertizelor dispuse din oficiu;  

- stabilirea cu dificultate a cadrului procesual: lipsa datelor privind toate părţile 

implicate în proces, decesul părţilor, indicarea necorespunzătoare a 

părţilor/moştenitorilor/domiciliilor acestora, imposibilitatea de identificare a părţilor;  

- formularea succesivă de cereri adiţionale sau incidentale: cerere 

reconvenţională, intervenţie, cerere de chemare în garanţie sau modificarea acţiunii chiar 

dincolo de prima zi de înfăţişare în condiţiile în care partea adversă nu se opune; 

- formularea unor cereri ulterioare soluţionării cauzei, după o lungă perioadă de 

timp de la soluţionare (de ex. lămurire dispozitiv,completare dispozitiv);  

- impedimentele rezultate din realizarea defectuoasă şi dificilă a procedurii de 

citare şi obţinerea cu întârziere a probatoriilor prin comisii rogatorii sau necesitatea 

efectuării acestora în ţări care nu sunt membre UE; 

- suspendarea judecăţii cauzei mai mult de 6 luni , într-un număr de 88 de cauze, 

cu 7 cauze mai mult decât în anul 2014;  

- necesitatea traducerii actelor scrise în altă limbă sau cu alte caractere; 

- stabilirea regulatorului de competenţă în favoarea Judecătoriei Iaşi; 

- menţinerea necesităţii parcurgerii unor proceduri şi instituţii specifice: 

rectificarea titlurilor de proprietate în materia partajului judiciar. 

Se impune efectuarea unor observaţii cu privire la regulile de procedură aplicate 

în cursul anului 2015 în materie civilă: drept consecinţă a formulării unor contestaţii la 
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executare, pentru executări silite demarate anterior datei de 15.02.2013, a trimiterii spre 

rejudecare a unor dosare în cadrul cărora procedura a fost realizată în conformitate 

dispoziţiile vechiului cod de procedură civilă, se constată o aplicare concomitentă, în 

cadrul şedinţelor de judecată, a dispoziţiilor din vechiul şi noul cod de procedură. 

Desigur, etapa asimilării teoretice şi cristalizării soluţiilor practice specifice Noului Cod 

de procedură civilă, este în principal delimitată de perioada 2013-2014, însă anul 2015 a 

adus noi provocări în privinţa modului de interpretare a instituţiilor de drept, evidenţiind, 

astfel cum era preconizat, noi probleme de practică neunitară.  

În plus, impactul modificărilor legislative aduse de Legea nr. 138/2014, de 

completare şi modificare a Noului Cod de Procedură civilă, act normativ în vigoare 

începând cu data de 20.10.2014, a putut fi evidenţiat, în principal, pe parcursul anului 

2015 şi îndeosebi în materia executării silite, unde au fost operate schimbări majore în 

ceea ce priveşte competența încuviințării demarării procedurii de executare. Desigur, 

eliminarea etapei regularizării cererii, în cazul contestaţiilor la executare (pentru 

executări silite începute după data de 20.10.2014) a adus atât beneficii, cât şi dezavantaje, 

printre acestea din urmă putând fi identificate dificultăţile în obţinerea copiilor necesare 

comunicării acţiunii, prelungirea duratei necesare rezolvării chestiunii legate de achitarea 

taxelor de timbru şi a cauţiunii fixate.   

De asemenea, se impune a menţiona că, în anul 2015, s-a menţinut modul de 

derulare şi configurare a şedinţelor de judecată în materie civilă, acestea fiind programate 

o dată la două săptămâni. 

Similar situaţiei constatate în anul 2014, pentru şedinţele de cameră de consiliu, în 

materie civilă, trebuie amintită creşterea numărului dosarelor (un exemplu de procedură 

fiind cea a cererilor de valoare redusă), ceea ce, în cazul dosarelor cu complexitate 

sporită, a impus acordarea unor termene care, deşi rezonabile, au fost mai lungi decât în 

anul precedent. 

Referitor la  modul de gestionare a dosarelor mai vechi de 5 ani, judecătorilor le 

este adusă la cunoştinţă, periodic, situaţia acestora, fiind întocmite fişe de dosar şi 

identificate cauzele care au stat la baza amânării, urmând, desigur, ca printr-o concentrare 

a eforturilor participanţilor şi printr-o corectă monitorizare a situaţiei acestor dosare, să se 

ajungă la o îmbunătăţire a situaţiei constatate.  
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Durata de soluţionare a cauzelor penale 

În ce privește  media duratei soluţionării cauzelor penale la nivelul Judecătoriei Iaşi 

în anul 2015, aceasta este de 3,43 luni, durata medie de soluţionare a cauzelor penale 

încadrându-se în marja calificativului “foarte eficient”, iar în ce priveşte cauzele având 

ca obiect infracţiuni comise de minori şi asupra minorilor, acestea au avut o durată medie 

de soluţionare de 5,70 luni, încadrându-se în marja calificativului „eficient”. 

Se remarcă așadar, comparativ cu anul 2014, că  în ceea ce privește  media duratei 

soluţionării cauzelor penale la nivelul Judecătoriei Iaşi, aceasta a crescut uşor  de la  o 

medie de 3,03 luni - durata  de soluționare a cauzelor penale în anul 2014 - la o medie de 

3,43 luni,  precum şi de la  o medie de 4,48 luni  - durata  de soluționare a cauzelor având 

ca obiect infracţiuni comise de minori şi asupra minorilor -  la o medie de 5,70 luni. 

Referitor la creşterea duratei de soluţionare, apreciem că aceasta se datorează, în 

principal, necesităţii citării tuturor părţilor şi subiecţilor procesuali principali în procedura 

de cameră preliminară în cazul sesizării instanţei cu rechizitoriu, ca urmare a Deciziei 

Curţii Constituţionale nr. 641 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepția de 

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 344 alin. (4), art. 345, art. 346 alin. (1) și art. 347 

din Codul de procedură penală prin care: s-a admis excepția de neconstituţionalitate și s-a 

constatat că dispozițiile art.344 alin. (4) din Codul de procedură penală sunt 

neconstituționale; s-a admis excepția de neconstituționalitate și s-a constatat că soluția 

legislativă cuprinsă în art. 345 alin. (1) și în art. 346 alin.(1) din Codul de procedură 

penală, potrivit căreia judecătorul de cameră preliminară se pronunță „fără participarea 

procurorului și a inculpatului”, este neconstituțională. 

Întrucât decizia Curţii Constituţionale a fost pronunţată la sfârşitul anului 2014, 

efectele acesteia s-au resimţit plenar în cursul anului 2015, deoarece toate dosarele aflate 

în acel moment în procedura de cameră preliminară au trebuit să fie soluţionate în 

conformitate cu noua procedură, conducând astfel, inevitabil, la creşterea duratei de 

soluţionare a cauzelor. 

O soluţie asemănătoare celei expusă mai sus a adoptat Curtea Constituţională 

referitor la cauzele având ca obiect confiscare sau desfiinţare  a unui înscris în cazul 

clasării, contestaţia privind durata procesului penal, revizuire şi contestaţia în anulare. 
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Cu privire la modul în care s-a asigurat respectarea dispoziţiilor legale privind 

durata procedurii de cameră preliminară în perioada anterioară datei de 05.12.2014 (data 

publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei nr. 641/11.11.2014 a Curţii 

Constituţionale), apreciem că aceasta a fost respectată, având în vedere că media zilelor 

în care un dosar a parcurs procedura de cameră preliminară în perioada 01.02.2014 – 

04.12.2014 este de 53,05. 

În cursul anului 2015 durata procedurii de cameră preliminară a crescut, având în 

vedere că media zilelor în care un dosar a parcurs procedura de cameră preliminară este 

de 63,61. În această perioadă, cauzele care au condus la depăşirea intervalului de 60 de 

zile prevăzut de art. 343 Cod procedură penală au fost: necomunicarea legală a 

rechizitoriului, conform art. 344 alin. 2 Cod procedură penală; apariţia deciziei de 

neconstituţionalitate, care a determinat schimbarea procedurii, judecătorii de cameră 

preliminară fiind nevoiţi, pentru dosarele înregistrate anterior deciziei, să acorde noi 

termene în vederea citării părţilor; neîndeplinirea corespunzătoare a procedurii de citare a 

părţilor de către factorii postali (principala cauză); necesitatea respectării termenului de 

20 de zile prevăzut de art. 344 alin. 2 Cod procedură penală; necesitatea respectării 

termenului de 20 de zile prevăzut de art. 344 alin. 3 Cod procedură penală; cereri 

formulate de părţi pentru angajare apărător şi pentru studiere dosar, obligativitatea 

desemnării şi în această fază procesuală de apărători din oficiu părţilor civile/vătămate; 

respectarea principiului continuităţii completului de cameră preliminară şi neacordarea de 

termene de judecată în perioada de concediul legal de odihnă al titularului completului de 

cameră preliminară. 

Se impune a se menţiona, referitor la respectarea termenului de 20 de zile prevăzut 

de art. 344 alin. 2 Cod procedură penală, faptul că judecătorii au avut în vedere că 

rechizitoriul trebuie comunicat în conformitate cu dispoziţiile art. 264 Cod procedură 

penală, inclusiv faptul că, în cazul neprimirii personale trebuie menţionat termenul în care 

destinatarul este în drept să se prezinte la judecătorie pentru comunicarea rechizitoriului, 

iar majoritatea comunicărilor se fac prin intermediul serviciului poştal (ale cărui 

proceduri interne prelungesc data înmânării rechizitoriului). În aceste condiţii, un termen 

util pentru comunicarea rechizitoriului şi respectarea termenului de 20 de zile arătat mai 

sus este de cel puţin 30 de zile. Astfel, necomunicarea legală a rechizitoriului urmată de o 
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recomunicare, iar ulterior de invocarea de excepţii (care trebuie transmise parchetului, 

urmând ca instanţa să respecte, ulterior, termenul de 10 zile pentru formularea unui 

răspuns scris), conduce, în mod obiectiv, la depăşirea termenului de 60 de zile. 

Motivele pentru care se depăşeşte intervalul de 60 de zile sunt în  majoritate 

obiective, în cazul multor dosare procedura prelungindu-se pentru neregularităţi de citare 

a inculpatului, părţii responsabile civilmente, persoanei vătămate şi părţii civile. 

Ca urmare a controlului tematic având ca obiectiv „identificarea practicii judiciare 

si administrative neunitare în aplicarea procedurii de cameră preliminară, reglementată de 

dispoziţiile art. 342-348 Cod procedura penală la toate curţile de apel şi instanţelor 

arondate” efectuat de către Inspecţia Judiciară, magistraţii Judecătoriei Iaşi au propus, 

pentru reducerea duratei de soluţionare a cauzei, eliminarea procedurii de cameră 

preliminară. Astfel, s-a arătat că dacă această fază a verificării legalităţii sesizării 

instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală ar face parte 

din procedura judecăţii în fond, la acelaşi termen de judecată la care s-ar dispune 

începerea judecăţii inculpatul ar putea solicita fie judecarea cauzei în procedura 

simplificată a recunoaşterii învinuirii prev. de art. 375 Cod procedură penală, fie ar putea 

solicita începerea cercetării judecătoreşti şi administrarea de probe, rezultatul fiind 

reducerea duratei procesului penal. 

Ca atare, se constată  pentru anul  2015 o  scădere,  este adevărat nesemnificativă, 

dar în condiţiile în care în cursul anului 2015 au fost aplicate proceduri noi care au 

condus, în  multe situaţii, la creşterea duratei de soluţionare a anumitor tipuri de cauze.  

 

  

La finele anului 2015, pe rolul  secţiei penale  a Judecătoriei Iaşi se aflau  un număr 

de  30 de cauze a căror durată de soluţionare a depăşit 1 an - cu  o cauză mai  puțin  

faţă de anul 2014, când  se aflau  31 de cauze.  

Având în vedere numărul total de cauze  de pe rolul  Secţiei penale a instanţei la 

finele anului 2015 - respectiv, un număr de  1.688 cauze, ponderea cauzelor a căror 

durată de soluţionare depăşeşte un an  este de 1,77 %, procent  sensibil crescut faţă de 

cel din anul anterior (de 1,43%),  ceea ce ilustrează preocuparea constantă a 

magistraţilor secţiei penale  a instanței pentru soluţionarea cu celeritate a cauzelor.  
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Apreciem ca aceasta menţinere a numărului dosarelor a căror durată de soluţionare 

depăşeşte un an este importantă, , fiind efectul corectei gestionări a dosarelor, având în 

vedere că media duratei de soluţionare a cauzelor penale a crescut din cauze obiective. 

În ce privește motivele  de amânare a judecării cauzelor, identificate cu prilejul 

efectuării verificărilor pentru astfel de dosare, acestea au fost  discutate în cadrul 

şedinţelor  operative şi de învăţământ profesional organizate la nivelul  Secției penale a 

instanței, pentru  eventuala identificare si a altor masuri concrete ce se impuneau a fi 

luate, după caz, în vederea  judecării cu celeritate a acestor  dosare.  

În ce privește motivele care au determinat depăşirea perioadei medii pentru 

soluţionarea cauzelor, acestea sunt în mare parte obiective: complexitatea deosebită a 

anumitor cauze, aspect ce a determinat  necesitatea unui probatoriu amplu, probatoriu a 

cărui administrare s-a prelungit în timp; efectuarea, cu întârziere, a unor expertize, 

apreciate ca pertinente şi concludente pentru justa soluționare a cauzelor; neaducerea în 

fata instanței a unor inculpați aflați în stare privativă de libertate, deținuți în diferite 

penitenciare din ţară,  pe considerentul că aceștia au afaceri judiciare pe rolul  mai multor 

instanțe; acordarea  de termene de judecată în cauzele în care asistenţa juridică este 

obligatorie, conform legii, pentru rezilierea contractului de asistenţă juridică, ceea ce a 

impus acordarea  de către judecătorul investit cu soluționarea în fond a cauzei, de noi 

termene  de judecată pentru desemnarea unor avocați din oficiu inculpaților, acordarea de 

termene de judecată pentru lipsa motivată (de regulă, datorită unor motive  de ordin 

medical) a părților sau a apărătorilor acestora, acordarea de termene în vederea împăcării, 

în cauzele în care acest lucru se poate realiza.  

Observăm şi faptul că la finalul anului 2015 nu există dosare trimise spre rejudecare 

a căror durată de soluţionare să depăşească  1 an.  

În egală măsura trebuie remarcat  însă  faptul că în materie penală au fost 

identificate şi  unele cauze subiective, care au determinat amânarea soluţionării cauzelor, 

între care exemplificam: neluarea, la momentul iniţial al primirii dosarului, de către 

judecătorul cauzei,  a tuturor măsurilor premergătoare primului termen de judecată, de 

natură a evita amânarea nejustificată a judecăţii cauzei, aspect care trebuie raportat, de 

cele mai multe ori, la modalitatea de redactare a cererilor de către justiţiabili; 

neadministrarea probelor,  anterior admise de către instanţă, în cadrul aceleiași şedinţe de 
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judecată (administrarea probelor „în rate”, aspect care este însă corelat cu numărul mare 

de dosare pe şedinţa de judecată); neaplicarea de către judecătorul cauzei a  măsurilor 

procedurale -  în speţă, neaplicarea amenzilor judiciare, în acele situații care conduc la 

amânarea în mod nejustificat a cauzei. 

Faţă de toate aceste aspecte constatate, apreciem că se impune ca judecătorii  să 

acorde o mai mare atenție pregătirii ședinței de judecată pentru fiecare dintre dosarele 

repartizate pentru soluționare, cu verificarea corelativă şi în mod susținut a activității 

grefierului de ședință, precum şi aplicarea cu mai multă fermitate şi în mod constant a 

sancțiunilor procedurale pentru toate acele situații  prevăzute de lege,  care duc, în mod 

nejustificat, la tergiversarea judecății.   

Arătăm  totodată că la nivelul Secției penale a instanței există în permanenţă 

interesul gestionării şi controlului judecătorilor asupra  propriului volum de activitate, ca 

măsură concreta de gestionare a numărului cauzelor aflate pe rolul acestei secții a căror 

durată de soluționare depăşeşte 1 an  -  continuând verificarea,  în mod periodic,  a 

acestor dosare,  cu identificarea motivelor amânărilor judecății cauzelor. 

 

3.3.Mecanisme de unificare a practicii judiciare la nivelul instanţei 

 

Unificarea practicii judiciare constituie un deziderat generat de necesitatea 

asigurării securităţii juridice, prin evitarea pronunţării unor hotărâri divergente privind 

probleme de drept identice deduse judecăţii unor instanţe diferite şi reprezintă un obiectiv 

specific al obiectivului general „Creşterea eficienţei justiţiei” din planul multianual al 

Consiliului Superior al Magistraturii 2011-2016. 

În aplicarea prevederilor art.26
1
-26

5
 din Hotărârea CSM nr.387/22.09.2005, prin 

Ordinul de serviciu al Preşedintelui Judecătoriei Iaşi, în anul 2015 la nivelul Judecătoriei 

Iaşi au fost desemnaţi cinci judecători delegaţi cu atribuţiile prevăzute de dispoziţiile 

art.29 şi art.29
1
 din Hotărârea CSM nr.387/2005, respectiv analiza practicii instanţelor de 

control judiciar şi luarea măsurilor privind unificarea practicii judiciare. Cele două 

atribuţii au fost delegate cumulat aceloraşi persoane din considerente de oportunitate şi 

eficientizare a celor două activităţi, care au o finalitate comună. Astfel, doi judecători au 

fost delegaţi cu analiza practicii de casare şi identificarea problemelor de practică 
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neunitară în materie penală, iar trei judecători, având aceleaşi atribuţii, au fost desemnaţi 

în materie civilă, activitatea acestora fiind coordonată, pentru fiecare dintre cele două 

secţii ale Judecătoriei Iaşi, de preşedinţii acestor secţii. 

De asemenea prin Ordinul de serviciu al Preşedintelui Judecătoriei Iaşi, în anul 

2015 au fost desemnaţi, doi judecători, pentru fiecare secţie, pentru îndeplinirea atribuţiei 

prevăzută de art.26 
5
 din Hotărârea CSM nr.387/2005, respectiv selectarea şi publicarea 

pe portalul instanţei a jurisprudenţei relevante a instanţei. 

Problemele de drept care au generat practică neunitară şi-au avut sursa atât în 

modul diferit de interpretare a dispoziţiilor de drept material ale Codului civil, aprobat 

prin Legea nr.287/2009 intrat în vigoare la 01.10.2011 şi ale Codului penal, aprobat prin 

Legea nr.286/2009 intrat în vigoare la 01.02.2014, cât şi a celor de drept procesual ale 

Codului de procedură civilă aprobat prin Legea 134/2010 intrat în vigoare la 15 februarie 

2013 şi ale Codului de procedură penală, aprobat prin Legea nr.135/2010. Nu numai 

Codurile, ci şi modul de aplicare a dispoziţiilor altor acte normative speciale au fost 

sursa unor interpretări şi aplicări diferite (spre exemplificare, dispoziţiile Legii nr.144 din 

23 iulie 2012 de modificare şi completare a OG 15/2002). S-a putut astfel observa că 

reprezintă sursă generatoare de practică neunitară, nu atât caracterul de noutate al unor 

dispoziţii legale, cât mai ales caracterul de noutate al problemei de drept dedusă 

jurisdicţiei instanţei. 

  Întrucât un grad sporit de predictibilitate a hotărârilor judecătoreşti oferă 

cetățenilor garanția unei funcționări corecte şi coerente a sistemului,  în anul 2015, 

colectivul de judecători din cadrul Judecătoriei Iaşi a continuat să manifeste o preocupare 

constantă pentru aplicarea şi dezvoltarea mecanismelor de uniformizare a jurisprudenței, 

reglementate prin art.26 indice 1 şi urm. din Regulamentul de ordine interioară a 

instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr.387/22 septembrie 2005. 

S-au avut în vedere şi dispoziţiile Hotărârii nr.148/19.03.2015 a Secţiei pentru 

Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin Hotărârea nr.725/13.10.2015 a Secţiei pentru Judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii prin care s-a stabilit metodologia de organizare a şedinţelor 

trimestriale pe probleme de practică neunitară la nivelul Curţilor de Apel. 
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Preşedinţii celor două secţii şi judecătorii delegaţi cu atribuţiile prevăzute de 

dispoziţiile art.29 şi art.291 din HCSM nr.387/2005 au fost implicaţi activ în coordonarea 

eforturilor de unificare a practicii judiciare la nivelul instanţei. 

Problemele de drept care au primit o soluţionare diferită sau care erau susceptibile 

de a primi o rezolvare diferită în cauzele aflate pe rolul instanţei au fost identificate, 

prezentate preşedintelui de secţie şi puse în discuţia judecătorilor fiecărei secţii, atât în 

cadrul ședințelor de învățământ profesional organizate lunar, cât și în cadrul unor ședințe 

operative organizate sub conducerea preşedintelui secţiei pentru discutarea unor aspecte 

de practică judiciară stringente, în timp cât mai apropiat de cel al semnalării problemei de 

drept ridicate de judecătorii delegaţi.  

Formatul şedinţelor lunare organizate la nivelul Judecătoriei Iaşi a fost următorul:  

 problemele de drept care au primit o soluţionare diferită (sau care erau susceptibile de a 

primi o rezolvare diferită) au fost identificate şi puse în discuţia judecătorilor  secţiei cu 

ocazia întâlnirilor lunare organizate sub conducerea preşedintelui secţiei;  

 cu ocazia acestor discuţii s-a insistat în conturarea opiniilor divergente principale şi s-a 

procedat la solicitarea expunerii, oral sau chiar în scris, a argumentelor (de practică, de 

doctrină, etc.) care constituiau fundamentul respectivelor opinii, divergente, fiind 

desemnaţi judecători responsabili cu redactarea şi centralizarea acestor argumente, pentru 

fiecare opinie în parte; 

 au fost identificate soluţii pe aceleaşi probleme de drept în practica altor instanţe, din raza 

Curţii de Apel Iaşi, dar şi din raza altor curţi de apel; 

 ulterior sintetizării considerentelor care pledau pentru una sau cealaltă dintre opinii, 

acestea au fost dezbătute, detaliat şi prin raportare şi la practica celorlalte instanţe,  în 

întâlnirile secţiei; urmare a acestor dezbateri, au existat două situaţii: fie în cadrul secţiei 

s-a adoptat unanim un anumit punct de vedere, fie, în situaţia în care au subzistat mai 

multe opinii, s-a procedat la întocmirea unui referat în care s-a procedat la expunerea 

problemei de practică neunitară şi la înaintarea referatului Curţii de Apel Iaşi, pentru 

supunerea  respectivelor probleme spre analiză, judecătorilor secţiei corespunzătore a 

Curţii de Apel Iaşi; 

 probleme de practică neunitară apărute la nivelul secţiei penale a Judecătoriei Iaşi au fost 

comunicate şi Tribunalului Iaşi, pentru a fi supuse analizei; 
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 urmare a sesizării Curţii de Apel Iaşi, problemele de practică neunitară au fost puse în 

discuţie, cu ocazia întâlnirii trimestriale organizate de Curtea de Apel Iaşi;   

Astfel, în anul 2015, la nivelul Secţiei civile a Judecătoriei Iaşi s-au organizat un 

număr de 17 şedinţe de învăţământ profesional şi operative în cadrul cărora s-au purtat 

discuţii cu privire la dispoziţiile legale interpretate şi aplicate diferit în cadrul instanţei 

sau chiar la nivelul instanţelor superioare, cu ocazia soluţionării căilor de atac. 

Urmând procedura stabilită prin Minuta şedinţei de lucru a Curţii de Apel Iaşi din 

07.04.2015, problemele de practică neunitară de la nivelul Judecătoriei Iaşi au fost 

înaintate Curţii de Apel Iaşi prin intermediul preşedinţilor secţiilor Tribunalului Iaşi. 

Astfel, pentru prima întâlnire trimestrială organizată la nivelul Curţii de Apel Iaşi 

în luna aprilie a anului 2015, Secţia civilă a Judecătoriei Iaşi a înaintat Curţii de Apel Iaşi, 

prin intermediul Tribunalului Iaşi, probleme de practică neunitară referitoare, printre 

altele, la: modalitatea de aplicare a dispoziţiilor art.640 Codul de procedură civilă privind 

învestirea cu formulă executorie a titlurilor executoriu;interpretarea şi aplicarea 

dispoziţiilor art.1537-2539 Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009 intrat în vigoare la 

01.10.2011 ; interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.29 lit.i) din OUG nr.80/2013. 

Pentru cea de-a doua întâlnire trimestrială organizată la nivelul Curţii de Apel Iaşi 

în luna iunie a anului 2015, Secţia civilă a Judecătoriei Iaşi a înaintat Curţii de Apel Iaşi, 

prin intermediul Tribunalului Iaşi, probleme de practică neunitară referitoare, printre 

altele, la interpretarea şi aplicarea coroborată a dispoziţiilor art.430, 535, 640 Codul de 

procedură civilă  relativ la   autoritatea de lucru judecat a încheierii prin care s-a respins o 

cerere de învestire cu formulă executorie, reiterată ulterior de creditorul care nu a atacat 

prima încheiere pronunţată. 

Pentru cea de-a treia întâlnire trimestrială organizată la nivelul Curţii de Apel Iaşi 

în luna decembrie a anului 2015, Secţia civilă a Judecătoriei Iaşi a înaintat Curţii de Apel 

Iaşi, prin intermediul Tribunalului Iaşi, probleme de practică neunitară referitoare, printre 

altele, la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.790 Codul de procedură civilă relativ la 

calculul termenului de decădere în cazul cererilor de validare poprire formulate în temeiul 

unor  adrese de înfiinţare poprire consecutive, aplicarea dispoziţiilor art.1050 Codul de 

procedură civilă relativ la legea de procedura aplicabilă cererilor de uzucapiune 

promovate de reclamant după intrarea în vigoare a noului Cod de Procedură civilă. 
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În mod similar, în anul 2015, la nivelul Secţiei penale a Judecătoriei Iaşi s-au 

organizat un număr de 17 şedinţe de învăţământ profesional şi operative în cadrul cărora 

s-au purtat discuţii cu privire la dispoziţiile legale interpretate şi aplicate diferit în cadrul 

instanţei sau chiar la nivelul instanţelor superioare, cu ocazia soluţionării căilor de atac. 

De asemenea, pe agenda de lucru a întâlnirilor trimestriale organizate la nivelul 

Curţii de Apel Iaşi, în anul 2015,  au fost dezbătute probleme de drept care au determinat 

sau care erau susceptibile de a determina pronunţarea unor soluţii diferite.  

Cu ocazia întâlnirii trimestriale între judecătorii secţiilor penale de la Curtea de 

Apel Iaşi şi instanţele arondate la data de 24.04.2015 au fost supuse discuţiei 

participanţilor, la solicitarea judecătorilor secţiei penale a Judecătoriei Iaşi următoarele 

probleme de drept: 

 modalitatea în care se stabileşte termenul la care poate fi reînnoită cererea 

de liberare condiţionată, în concret urmărindu-se să se stabilească dacă este legală soluţia 

instanţei de a stabili ca deţinutul să se libereze la termen 

 soluţiile care urmează a fi pronunţate în situaţia în care, ulterior respingerii 

unei cereri de liberare condiţionată, deţinutul a formulat contestaţie, însă judecarea şi 

soluţionarea acesteia are loc după liberarea la termen a deţinutului respectiv; 

 soluţia care trebuie pronunţată în soluţionarea cererilor de confirmare a 

redeschiderii urmăririi penale în situaţia în care ordonanţa de redeschidere supusă 

confirmării este dată ca urmare a admiterii plângerii formulate în condiţiile art. 339 alin. 

4 C.proc.pen. împotriva unei soluţii de clasare sau renunţare la urmărire. 

Cu ocazia întâlnirii trimestriale între judecătorii secţiilor penale de la Curtea 

de Apel Iaşi şi instanţele arondate la data de 26.06.2015 au fost supuse discuţiei 

participanţilor, la solicitarea judecătorilor secţiei penale a Judecătoriei Iaşi următoarele 

probleme de drept: 

 citarea persoanelor interesate la soluţionarea plângerii împotriva soluţiilor 

de neurmărire sau de netrimitere în judecată; 

 legea penală aplicabilă cererilor de liberare condiţionată în situaţia în care 

deţinutul a fost condamnat iniţial pe legea veche, iar ulterior s-a admis o cerere de 

aplicare a legii penale mai favorabile; 
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 situaţia în care un inculpat a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea, 

a cărei executare a fost suspendată condiţionat, potrivit art. 81 C.pen. 1969, iar în cursul 

termenului de încercare şi ulterior intrării în vigoare a noului Cod, a comis din nou o 

infracţiune. Problema care s-a pus, în concret, viza aplicarea fie a art. 10 din Legea  nr. 

187/202 pentru punerea în aplicare a Codului penal, fie a art. 15 din aceeaşi lege;  

 situaţia în care o persoană intră într-o locuinţă şi sustrage bunuri care 

aparţin mai multor persoane; 

 situaţia în care are loc pătrunderea unei persoane într-o locuinţă, încăpere, 

dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de acestea, fără consimţământul persoanelor care o 

folosesc. Concret, s-a urmărit identificarea unei soluţii pentru a răspunde la următoarea 

problemă: în situaţia în care  inculpatul a pătruns într-un apartament în care locuiesc 

efectiv 4 persoane, fără consimţământul vreuneia dintre acestea, se vor reţine 4 infracţiuni 

de violare de domiciliu sau o singură infracţiune de violare de domiciliu; 

Cu ocazia întâlnirii trimestriale între judecătorii secţiilor penale de la Curtea 

de Apel Iaşi şi instanţele arondate la data de 11.12.2015 au fost supuse discuţiei 

participanţilor, la solicitarea judecătorilor secţiei penale a Judecătoriei Iaşi următoarele 

probleme de drept: 

 caracterul asistenţei juridice în cadrul procedurii de verificare a legalităţii 

şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar, în situaţia infracţiunilor pentru 

care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mică; 

 temeiul de drept în baza căruia se dispune confiscarea în procedura 

reglementată de art. 549
1 

C.proc.pen, în următoarele  cazuri premisă: 1.emiterea unei 

ordonanţe de clasare cu privire la o infracţiune de contrabandă săvârşită în modalitatea 

introducerii în ţară a ţigărilor cu timbru de acciză emis de Republica Moldova. 2.emiterea 

unei ordonanţe de clasare cu privire la o infracţiune de contrabandă săvârşită în 

modalitatea deţinerii/transportului a ţigărilor cu timbru de acciză emis de Republica 

Moldova. 3.propunerea de confiscare a unui bun contrafăcut sau a unor bancnote false; 

Întocmirea periodică a referatelor de practică de casare de către judecătorii 

desemnaţi, prezentarea şi analizarea motivelor de modificare sau casare a sentinţelor 

atacate la instanţele de control judiciar Tribunalul Iaşi şi Curtea de Apel Iaşi, în cadrul 

şedinţelor lunare de învăţământ profesional a reprezentat un instrument eficient pentru 
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preîntâmpinarea unor posibile soluţii neunitare iar, în unele cazuri, chiar şi pentru 

unificarea unei practici neunitare deja existente. 

De asemenea, eficace pentru asigurarea unei practicii judiciare unitare în situaţii 

susceptibile de a duce la soluţii divergente la nivel de instanţă, s-au dovedit a fi măsurile 

de diseminare cu operativitate prin intermediul reţelei informatice către fiecare dintre 

magistraţii instanţei şi supunerea spre analiză colectivă, în cadrul aceloraşi şedinţe de 

învăţământ profesional a deciziilor pronunţate de ICCJ în soluţionarea recursurilor în 

interesul legii, a celor pronunţate de ICCJ în dezlegarea unor chestiuni de drept, a 

minutelor întâlnirilor trimestriale pe probleme de practică neunitară organizate la nivelul 

altor curţi de apel din ţară .  

Activităţile de formare profesională continuă a judecătorilor prin pregătirea şi 

susţinerea referatelor de învăţământ profesional lunare în cadrul instanţei, participarea 

judecătorilor din cadrul Judecătoriei Iaşi la diverse seminarii organizate la nivel 

centralizat şi descentralizat în anul 2015  au ocazionat contactul magistraţilor Judecătoriei 

Iaşi cu jurisprudenţa altor instanţe precum şi cu opinia formatorilor Institutului Naţional 

al Magistraturii cu privire la probleme de drept susceptibile de interpretări diferite. 

Ulterior, aceste informaţii au fost prezentate în cadrul şedinţelor de învăţământ 

profesional organizate la nivelul secţiilor Judecătoriei Iaşi aducându-şi astfel contribuţia 

la preîntâmpinarea practicilor neunitare sau la unificarea unei practici neunitare pe o 

anumită chestiune de drept. 

 

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 soluţiilor asupra sistemului judiciar 

 

            Drept civil şi drept procesual civil 

Constituind o realitate incontestabilă şi un element valorificat în mod constant de 

judecători în pronunţarea soluţiilor, jurisprudenţa europeană a celor două curţi- Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, a reprezentat  

în anul 2015, o preocupare constantă şi a secţiei civile. Cu toate acestea, deşi nu s-au 

putut identifica soluţii pronunţate în anul 2015, care să reprezinte un reviriment 
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jurisprudenţial, ori o noutate absolută în materie, printre soluţiile adoptate s-au încadrat 

interpretări extinse, acordate unor probleme de drept ce vin să întărească punctul de 

vedere, exprimat şi în deciziile anterioare, al celor două instanţe europene, după cum 

urmează: 

 În materia hotărârilor relevante CJUE, amintim:  

- Cauza  C-110/14, Horaţiu Ovidiu Costea (pronunţată în luna septembrie 

2015) - Articolul 2 litera (b) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 

privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, care trebuie interpretat 

în sensul că o persoană fizică ce exercită profesia de avocat și 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 dispoziții, atunci când contractul menționat 

nu este legat de activitatea profesională a acestui avocat. Împrejurarea că o creanță 

născută din același contract este garantată printr-o garanție ipotecară contractată de 

această persoană în calitate de reprezentant al cabinetului său de avocat și având ca obiect 

bunuri destinate exercitării activității profesionale a persoanei respective, precum un 

imobil care aparține acestui cabinet, nu este relevantă în această privință. Desigur, o atare 

interpretare a Curţii susţine necesitatea analizei caracterului abuziv al clauzelor 

contractuale, în raport de cerinţele cumulative ale legii 193/2000, fără realizarea unei 

discriminări în privinţa reclamantului.  

- Cauza C143/13, Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei (pronunţată în 

februarie 2015) - Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 

aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie 

interpretat în sensul că, în împrejurări precum cele în discuție în litigiul principal, 

termenii „obiectul [principal al] contractului” și „caracterul adecvat al prețului sau 

remunerației, pe de o parte, față de serviciile sau de bunurile furnizate în schimbul 

acestora, pe de altă parte,” nu acoperă, în principiu, tipuri de clauze care figurează în 

contracte de credit încheiate între un vânzător sau furnizor și consumatori, precum cele în 

discuție în litigiul principal, care, pe de o parte, permit, în anumite condiții, creditorului 

să modifice în mod unilateral rata dobânzii și, pe de altă parte, prevăd un „comision de 

risc” perceput de acesta. Revine însă instanței de trimitere sarcina să verifice această 

calificare a clauzelor contractuale menționate având în vedere natura, economia generală 
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și stipulațiile contractelor vizate, precum și contextul juridic și factual în care se înscriu 

acestea. O atare soluţie confirmă o orientare mai veche a Curţii, în sensul posibilităţii 

instanţei de a analiza noţiunea de „obiect„ al contractului şi admisibilităţii acţiunii 

întemeiate pe legea 193/2000.  

- Cauza C-69/14, Dragoş Constantin Târşia (pronunţată în octombrie 2015) 

- Dreptul Uniunii, în special principiile echivalenței și efectivității, trebuie interpretat în 

sensul că nu se opune, în împrejurări precum cele din litigiul principal, ca o instanță 

națională să nu aibă posibilitatea de a revizui o hotărâre judecătorească definitivă 

pronunțată în cadrul unei acțiuni de natură civilă, în cazul în care această hotărâre se 

dovedește a fi incompatibilă cu o interpretare a dreptului Uniunii reținută de Curtea de 

Justiție a Uniunii Europene ulterior datei la care hotărârea menționată a rămas definitivă, 

chiar dacă o astfel de posibilitate există în ceea ce privește hotărârile judecătorești 

definitive incompatibile cu dreptul Uniunii pronunțate în cadrul unor acțiuni de natură 

administrativă. 

Faţă de domeniul de aplicare al normelor comunitare, se poate concluziona în 

sensul că, anul 2015 a adus noi abordări a problematicii clauzelor abuzive şi accesului la 

justiţie, prin identificarea unor probleme comune statelor membre şi interpretare unitară a 

legislaţiei comunitare, implementate la nivel naţional.  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat, în anul 2015 Hotărârea 

din cauza S.C. „Asul de Aur – Aranyaszok” S.R.L. şi Fodor Barabas împotriva 

României prin care a apreciat că retrimiterea dosarului la acelaşi judecător-sindic, după 

infirmarea hotărârii nu poate să justifice în sine temerile referitoare la imparţialitatea 

acestuia, având în vedere că judecătorul în cauză nu a adoptat anterior, nici un punct de 

vedere privind planul de reorganizare şi posibilitatea de continuare a activităţii. De altfel, 

tocmai faptul că judecătorul respectiv nu s-a pronunţat asupra acestor chestiuni a fost 

cauza infirmării primei hotărâri, pronunţate de acesta. În concluzie, având în vedere 

circumstanţele deosebite ale prezentei cauze şi în special natura şi sfera atribuţiilor 

judecătorului-sindic, Curtea apreciază că îndoielile reclamantelor nu sunt justificate în 

mod obiectiv. Curtea a stabilit că simplul fapt al luării unei decizii anterioare de către un 

judecător nu poate fi considerat ca justificând, în sine, temerile cu privire la 

imparţialitatea sa. Ceea ce contează este sfera de aplicare a măsurilor luate. În mod 
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similar, cunoaşterea aprofundată a dosarului de către un astfel de judecător nu implică o 

prezumţie ce împiedică aprecierea acestuia ca fiind imparţial, în momentul pronunţării 

hotărârii pe fond. În cele din urmă, orice apreciere preliminară a informaţiilor disponibile 

într-un stadiu anterior nu poate să fie considerată în mod necesar ca o prezumare a 

evaluării finale. Singurul lucru care contează este ca această evaluare finală să fie 

realizată odată cu pronunţarea hotărârii şi să ţină seama, în mod corespunzător, de 

elementele prezentate şi dezbătute între timp. 

Anul 2015 a adus în atenţia Curţii Europene a Drepturilor Omului şi noţiunea de 

„imparţialitate a judecătorului cauzei”, într-o cauză mediatizată împotriva Franţei- cauza 

Morice contra Franţei nr.29369/10, pronunţată la data de 23 aprilie 2015. 

Raţionamentul Curţii trebuie considerat a aduce elemente noi în această materie, a 

dreptului de acces la instanţă ( reglementat de art. 6 din convenţie), din perspectiva 

analizei relaţiei profesionale avocat -judecător ( ambii implicaţi în cazuri de maximă 

importanţă şi extrem de mediatizate în Franţa).  Curtea a apreciat că suportul acordat de 

judecător cu 9 ani înainte, unui alt coleg judecător, în cadrul unor dezbateri publice şi a 

unor proceduri administrative ridică dubii rezonabile, în privinţa imparţialităţii primului, 

în cazul promovării de către cel de-al doilea judecător a unei acţiuni în justiţie împotriva 

avocatului.  Trebuie reţinută importanţa aprecierii contextului anterior şi pendinte al 

soluţionării oricărei cauze, în vederea justei stabiliri a aparenţei de imparţialitate.  Cauza 

nu se rezumă doar la analiza acestui drept, ci conţine o analiză exhaustivă a libertăţii de 

exprimare a avocaţilor, distingând două ipoteze de lucru: realizarea de comentarii în 

cadrul procesului şi în afara instanţei.  

O altă cauză ce contribuie la lărgirea perspectivei de analiză a libertăţii de 

exprimare, garantată de art. 10 din Convenţie, este cauza Delfi împotriva Estoniei, nr. 

64569/09, pronunţată în anul 2015, în care se ridică problema responsabilităţii pentru 

comentariile postate de utilizatorii unui portal activ pe internet, referitoare la materialele 

postate pe acel portal, chiar de către administrator. Cauza este prima în care Curtea a 

analizat situaţia răspunderii deţinătorilor de site-uri/platforme de internet pe care sunt 

postate comentarii, fără autentificare reală sau o înregistrare prealabilă şi verificabilă, 

fiind vorba în esenţă de un portal de mari dimensiuni, în cadrul căruia o ştire cu valenţe 

preponderent economice a dat naştere unor discuţii care au instigat la violenţă. Esenţial 
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de subliniat este faptul că acel portal permitea doar comentarii care nu conţineau anumite 

cuvinte cheie, preselectate, care ar fi putut fi catalogate drept obscene sau ameninţătoare, 

comentariile anterior descrise fiind şterse în urma verificărilor efectuate de deţinătorii de 

site.  

În strânsă legătură cu noua dimensiune adăugată libertăţii de exprimare, prin 

prisma analizei comentariilor postate pe site-uri de internet, Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului a avut ocazia, în anul 2015, să se pronunţe pentru prima dată şi cu 

privire la legitimitatea acţiunii ziariştilor, de a fi înregistrat cu o cameră video ce nu era 

amplasată la vedere, o discuţie oficială, cu un broker de asigurări, privitoare la condiţiile 

contractuale. În cauza Haldimann şi alţii contra Elveţiei , nr. 21830/09, pronunţată la 

data de 24 februarie 2015, Curtea a reţinut că măsura înregistrării cu o cameră ascunsă a 

discuţiei între un jurnalist şi un angajat al unei societăţi de asigurare , constituie o măsură 

proporţională cu scopul general urmărit, dar şi o măsură necesară într-o societate 

democratică, jurnaliştii acţionând cu bună credinţă.  

Prin prisma ultimelor două cauze anterior enumerate, trebuie reţinută necesitatea 

analizei extinse a libertăţii de exprimare, prin mijloace moderne, fiecare dintre principiile 

descrise de Curte găsindu-şi aplicabilitate practică, în special în materia daunelor morale 

şi pretenţiilor materiale formulate.  

O abordare nouă în materia dreptului de proprietate, în anul 2015, este realizată în 

cadrul cauzei S.L. şi J.L împotriva Croaţiei, nr. 13712/11, pronunţată la data de 7 mai 

2015. Cauza ridică problema interesului patrimonial al minorului, în raport de care statele 

au o obligaţie pozitivă ( de protecţie eficientă împotriva abuzurilor părinţilor sau 

persoanelor împuternicite sau relei credinţe a terţilor).  

O altă cauză citată şi în raportul semestrial al jurisprudenţei Curţii Europene a 

Drepturilor Omului, dat publicităţii în octombrie 2015, în cadrul buletinului oficial al 

acesteia, este cauza Zaieţ contra României nr. 44958/05, pronunţată la data de 24 martie 

2015. Cauza a adus o nouă interpretare în materia scopului realizării adopţiei, prin prisma 

dreptului de proprietate, reglementat de art. 1 Protocolul nr. 1 al Convenţiei şi a dreptului 

la viaţă privată, reglementat de art. 8 Convenţie.  Această hotărâre conţine valenţe 

importante pentru definirea interesului superior al copilului şi scopurile formelor de 

protecţie, puse la dispoziţie de lege, pentru copii. Cauza priveşte anularea unei adopţii în 
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scopul realizării subsecvente a unei moşteniri, acţiunea fiind promovată de o reclamantă 

împotriva propriei sale surori. Implicaţiile concrete ale cauzei pot fi evaluate în cauzele 

specifice materiei minorilor şi familiei, în interpretarea şi analiza interesului superior al 

minorului.  

La data de 18 septembrie 2015, Marea Cameră a CEDO, în decizia definitivă 

pronunțată în cauza Gherghina împotriva României, a declarat, cu majoritate, cererea 

reclamantului inadmisibilă. În cauză, reclamantul, un student infirm s-a plâns de 

imposibilitatea de a-și continua studiile universitare din cauza lipsei instalațiilor adecvate 

(pentru uzul și accesul persoanelor cu dizabilități) la sediile instituțiilor de învățământ. 

Curtea, reiterând faptul că cei care doresc să introducă o plângere împotriva unui stat la 

CEDO au obligația să exercite mai întâi căile de atac oferite de sistemul de drept național, 

a considerat că motivele invocate de către reclamant pentru a justifica de ce nu a uzat de 

aceste căi  nu au fost convingătoare. În special, reclamantul ar fi putut să solicite instanței 

obligarea instituțiilor universitare respective la amenajarea unei rampe de acces și la 

dotarea cu echipamentele adaptate nevoilor sale,  să introducă o acțiune în pretenții 

pentru a obține reparația prejudiciilor suferite și/sau să conteste la instanța de contencios 

administrativ, decizia prin care a fost exclus din universitate pe motivul că nu a obținut 

suficiente puncte la examenul de continuare a studiilor. 

Lipsa hotărârilor din jurisprudența națională prin care instanțele să oblige o 

instituție să-și adapteze construcția pentru a putea fi folosită de persoanele cu handicap 

nu este surprinzătoare, având în vedere că tendința de a proteja drepturile acestor 

persoane este o ramură relativ recentă în dreptul intern. În concluzie, reclamantul nu le-a 

oferit instanțelor naționale oportunitatea de a preveni sau de a repara posibilele încălcări 

ale Convenției și, prin urmare, Curtea a respins cererea ca inadmisibilă pentru 

neepuizarea căilor de atac interne. 

În cauza Fălie împotriva României, pronunţată la data de 19.05.2015, s-a 

constatat încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie. În speţă, Curtea a observat că instanţele 

interne de la primele două grade de jurisdicţie au admis acţiunea reclamantului pe baza 

rapoartelor de expertiză prezentate în faţa lor. Ulterior, pe baza aceleiași probe, instanța 

de ultim grad a admis recursul pârâţilor, a casat hotărârile primelor două instanțe, a 

respins acţiunea reclamantului ca fiind prematură și a invitat părţile să ajungă la o soluţie 

http://www.legal-land.ro/wp-content/uploads/2015/09/GHERGHINA-v.-ROMANIA.pdf
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pe cale amiabilă, fără a indica ce procedură ar putea fi urmată. Cu toate acestea, pare 

evident că motivul pentru care reclamantul a depus o plângere în faţa instanţei a fost 

tocmai acela că părţile nu au putut ajunge la un acord, cu privire la suprafaţa de teren la 

care aveau dreptul. În plus, nu există nici o prevedere legală, în dreptul intern, care să 

oblige părţile să urmeze o procedură de soluţionare amiabilă, înainte de a introduce o 

acţiune civilă pentru delimitarea terenurilor și restituirea terenurilor ocupate ilegal de 

vecini. Prin urmare, faptul că instanța internă de ultim grad nu a examinat fondul acţiunii 

civile a reclamantului, nu poate fi justificat prin nici un motiv legitim. În sfârșit, Curtea a 

observat că procedura indicată de Guvern în observaţiile sale scrise se referă la 

îndreptarea erorilor materiale și completarea actelor notariale, efectuată de un notar 

public, la cererea și cu acordul părţilor. În aceste circumstanţe, Curtea nu poate accepta 

că gradul de acces acordat în temeiul legislaţiei naţionale a fost suficient pentru a-i 

asigura reclamantului „dreptul la o instanţă”. Prin urmare, a fost încălcat art. 6 § 1 din 

Convenţie. Desigur, cauza prezentată susţine necesitatea evaluării pe fond a litigiului atât 

timp cât este evident faptul că părţile, deşi au apelat la mediere, nu au ajuns la nici o 

soluţie de consens pentru stingerea litigiului.  

În Cauza Parohia Greco-Catolică Lupeni şi alţii împotriva României, Cererea 

nr. 76943/11, hotărâtă ]n 19 mai 2015,  Curtea constată că reclamanţii au sesizat 

instanţele interne cu o acţiune în revendicare întemeiată pe dreptul comun. Contrar 

aşteptărilor lor, curtea de apel şi Înalta Curte care s-au pronunţat asupra cauzei au 

considerat că nu pot soluţiona acţiunea ca pe o acţiune în revendicare de drept comun şi 

au preferat aplicarea unei legi speciale, şi anume Decretul-lege nr. 126/1990. Reclamanţii 

văd în acest fapt o lipsă de previzibilitate a aplicării criteriului din legea specială în cadrul 

unei acţiuni în revendicare de drept comun şi, prin urmare, o nerespectare a principiului 

securităţii juridice. În proceduri judiciare precum respectiva acţiune în revendicare, 

instanţele au avut de soluţionat litigii, deşi nu dispuneau de un cadru legislativ suficient 

de clar şi previzibil. Consecinţa acestei situaţii a fost aceea că diverse instanţe naţionale 

au ajuns la concluzii juridice diferite, cu privire la aceeaşi chestiune de drept cu care au 

fost sesizate. Astfel, instanţele interne, inclusiv Înalta Curte, sesizate cu o acţiune în 

revendicare în temeiul art. 480 C. civ., au interpretat această noţiune în două moduri: 

unele instanţe au considerat că trebuie să examineze acţiunea în revendicare în mod 



98 
 

clasic, făcând o comparaţie a titlurilor de proprietate (supra, pct. 49); altele, precum în 

prezenta cauză, au considerat că trebuie să soluţioneze acţiunea în revendicare aplicând 

criteriul stabilit de Decretul-lege nr. 126/1990 (supra, pct. 48). Curtea constată că 

documentele prezentate de părţi nu fac posibilă stabilirea intervalului de timp în care s-a 

manifestat această incertitudine juridică, la nivel intern. Astfel, deşi este incontestabil 

faptul că unificarea jurisprudenţei de către instanţele naţionale a necesitat câţiva ani, 

Curtea ţine seama de complexitatea problemei pe care o ridică prezenta cauză şi de 

impactul ei social. În plus, în speţă nu era vorba de clarificarea interpretării divergente a 

unei dispoziţii legale, ci de stabilirea, pe cale jurisprudenţială, a modului în care trebuiau 

aplicate dreptul comun şi normele speciale. În speţă, Curtea consideră că, şi în 

eventualitatea în care interpretarea dată de Înalta Curte noţiunii de „drept comun” şi 

articularea acestuia cu norma specială au fost defavorabile reclamanţilor, această 

interpretare nu constituie, în sine, o atingere adusă art. 6 din Convenţie. De asemenea, 

trebuie subliniat că reclamanţii nu mai pot susţine că au suferit o denegare de dreptate, 

din moment ce litigiul lor a făcut obiectul unei examinări, de către curtea de apel şi Înalta 

Curte. În plus, Curtea consideră că aceste instanţe şi-au motivat corespunzător deciziile în 

fapt şi în drept, precum şi că interpretarea dată de acestea circumstanţelor supuse 

examinării lor nu este arbitrară, nerezonabilă ori de natură să vicieze caracterul echitabil 

al procedurii, ci ţine pur şi simplu de modalităţile de aplicare a dreptului intern. În lumina 

celor de mai sus, Curtea concluzionează că nu a fost încălcat art. 6 § 1 din Convenţie în 

această privinţă. Deşi este adevărat că, pentru parohia reclamantă şi protopopiatul 

reclamant procedura a durat mai puţin decât pentru episcopia reclamantă, Curtea nu poate 

să nu constate că parohia şi protopopiatul au fost menţionaţi în cererea introductivă de 

instanţă (supra, pct. 19) şi că parohia reclamantă a participat activ la desfăşurarea 

procedurii (supra, pct. 21 in fine). Curtea constată totodată că, la data la care cei doi 

reclamanţi au intervenit în procedură (supra, pct. 23), cauza se afla deja de cinci ani pe 

rolul instanţelor interne. Prin urmare, instanţele interne au avut nevoie de trei ani pentru a 

pronunţa o primă decizie valabilă pe fondul cauzei şi de aproximativ  doi ani în plus 

pentru a pronunţa o decizie definitivă. După ce a examinat toate datele ce i-au fost 

prezentate şi ţinând seama de jurisprudenţa sa în materie, Curtea consideră că reclamanţii 

nu au beneficiat de judecarea cauzei lor într-un termen rezonabil. Prin urmare, a fost 
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încălcat art. 6 § 1 din Convenţie în această privinţă. Departe de a constitui un reviriment 

jurisprudenţial, cauza prezentată ridică totuşi elemente noi de interpretare în privinţa 

securităţii juridice, necesităţii de motivare a hotărârilor şi modalităţilor de apreciere a 

duratei rezonabile  a procedurilor.  

Se poate concluziona în sensul că şi în materie civilă hotărârile pronunţate de 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului au reluat aspecte fundamentale, vizând problema 

imparţialităţii judecătorului cauzei, libertăţii de exprimare,  securităţii raporturilor 

juridice, dreptului de acces efectiv la instanţă, dar şi durata de soluţionare a litigiului, 

adăugând noi dimensiuni de interpretare a articolelor convenţiei, în mod unitar şi în acord 

cu esenţa drepturilor garantate cetăţenilor. 

 

Drept penal şi drept procesual penal  

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului pentru anul 2015 în materie 

penală cuprinde, în special, hotărâri pronunţate cu privire la condiţiile de detenţie din 

centrele de arest preventiv sau din penitenciare, condiţii analizate prin prisma incidenţei 

art. 3 din Convenţie. 

În acest sens, cu privire la România, au fost pronunţate în anul 2015 două hotărâri 

în care s-a constatat, ca şi în jurisprudenţa anterioară constantă a Curţii cu privire la 

aceleaşi aspecte, încălcarea art. 3 din Convenţie (Hotărârea din 16 iunie 2015 în Cauza 

Constantin Nistor împotriva României şi Hotărârea din 16 iunie 2015 în Cauza Ghiroga 

împotriva României). În cauzele menţionate, reclamanţii s-au plans de suprapopularea 

carcerală, de condiţiile precare de igienă, de prezenţa paraziţilor şi calitatea scăzută a 

mâncării. 

Curtea a reamintit în analiza sa faptul că art. 3 din Convenţie impune statului să se 

asigure că orice persoană privată de libertate este deţinută în condiţii care sunt 

compatibile cu respectarea demnităţii umane, care nu supun persoana în cauză unei 

suferinţe sau unei încercări de o intensitate care depăşeşte nivelul inevitabil de suferinţă 

inerent detenţiei şi că, ţinând seama de cerinţele practice ale detenţiei, sănătatea şi 

confortul persoanei private de libertate sunt asigurate în mod corespunzător. Prin urmare, 

statul este obligat, în ciuda problemelor logistice şi financiare, să-şi organizeze sistemul 

penitenciar astfel încât să asigure deţinuţilor respectarea demnităţii umane a acestora. 
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În ambele situaţii, Curtea a considerat că, în cauză, condiţiile de detenţie i-au 

supus pe reclamanţi, prin efectul lor cumulativ, unor încercări de o intensitate care 

depăşeşte nivelul inevitabil de suferinţă inerent detenţiei, concluzionându-se că a fost 

încălcat art. 3 din Convenţie. 

Se evidenţiază în Cauza Constantin Nistor împotriva României, faptul că instanţa 

europeană a menţionat că Guvernul nu a arătat nici în cauză şi nici în speţele anterioare, 

cum ar putea să reprezinte o acţiune în faţa judecătorului delegat pentru executarea 

pedepselor (în legislaţia actuală judecător de supraveghere a privării de libertate) o 

reparaţie imediată şi efectivă pentru reclamant, fapt ce presupune, în viziunea Curţii, ca în 

sistemul judiciar reclamanţii să aibă posibilitatea de a solicita despăgubiri pentru 

prejudiciul sau pierderea cauzate de condiţiile de detenţie, pe calea unor căi de atac 

efective. 

În acelaşi sens, Curtea s-a pronunţat şi prin Hotărârea din 10 martie 2015 în 

Cauza Varga şi alţii împotriva Ungariei, hotărâre în cuprinsul căreia s-a reiterat faptul că 

sunt posibile două tipuri de reparaţii: ameliorarea condiţiilor materiale de detenţie şi 

acordarea de despăgubiri pentru prejudiciul sau pierderea cauzate de acele condiţii. Dacă 

un reclamant a fost ţinut în condiţii contrare art. 3 din Convenţie, cea mai mare 

importanţă o are calea de atac internă capabilă să stopeze încălcarea în continuare a 

dreptului acelei persoane de a nu fi supusă unor tratamente inumane ori degradante. Însă, 

odată ce reclamantul a părăsit locul în care a suportat condiţiile necorespunzătoare, 

această persoană are dreptul la reparaţii pentru încălcarea care a avut loc deja. 

În speţa data, în care toţi reclamanţii s-au plâns de pretinsele condiţii inumane de 

detenţie în diverse locuri de deţinere din Ungaria, precum şi de absenţa unei căi de atac 

efective în această privinţă, Curtea a concluzionat că a fost încălcat art. 13, în coroborare 

cu art. 3, pe motivul absenţei unei căi de atac efective care să permită depunerea unei 

plângeri împotriva condiţiilor de detenţie în contextul specific al prezentelor cauze. 

 În anul 2015 Curtea s-a pronunţat şi cu privire la respectarea dispoziţiilor art. 5 

din Convenţie (Dreptul la libertate şi siguranţă), evidenţiindu-se cauze în care s-a 

analizat privarea de libertate în vederea extrădării sau privarea de libertate impusă 

străinilor în Centre pentru străini. 
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 Astfel, în Cauza Gallardo Sanchez împotriva Italiei (Hotărârea din 24 martie 2015 

în Cauza Gallardo Sanchez împotriva Italiei) reclamantul s-a plâns că durata detenţiei la 

care a fost supus în vederea extrădării sale a adus atingere art. 5 § 3 din Convenţie. 

 Curtea a constatat că reclamantul a fost plasat în detenţie în vederea extrădării 

pentru a permite autorităţilor din Grecia să-l urmărească penal, extrădarea care permite 

statului solicitant să acţioneze în justiţie persoana respectivă. S-a subliniat că protecţia 

drepturilor persoanei implicate şi buna derulare a procedurii extrădării, inclusiv cerinţa 

derulării procedurii faţă de această persoană într-un termen rezonabil, impun statului 

solicitat să acţioneze cu o diligenţă crescută, fiind excesivă, din cauza întârzierilor 

nejustificate din partea autorităţilor interne, durata de un an şi unsprezece luni de detenţie 

în vederea extrădării şi de trei luni în vederea expulzării.  

 În Hotărârea din 10 februarie 2015 în Cauza N.M. împotriva României s-a analizat 

situaţia unui  reclamant care a susţinut că a fost supus, timp de peste un an de zile, unui 

regim de izolare completă de ceilalţi străini şi de lumea din exterior, în Centrul pentru 

străini de la Otopeni, încălcându-se, în opinia lui, art. 3 din Convenţie.  

În speţă, Curtea a reamintit că privarea de libertate impusă străinilor, însoţită de 

garanţii adecvate oferite persoanelor care fac obiectul acesteia, este acceptabilă doar 

pentru a permite statelor să combată imigraţia ilegală. În ceea ce priveşte natura izolării, 

Curtea a remarcat faptul că reclamantul a beneficiat de toate drepturile prevăzute de 

reglementările şi legile în vigoare în favoarea străinilor plasaţi în centrul respectiv.  

Cu privire la durata măsurii de luare în custodie publică, Curtea a observat că, în 

temeiul dreptului aplicabil, măsura în cauză trebuia să înceteze odată cu executarea 

hotărârii prin care străinul a fost declarat indezirabil, dar nu putea să depăşească 18 luni, 

iar în situaţia reclamantului a fost respectat termenul prevăzut de lege pentru măsura de 

luare în custodie publică. În plus, Curtea a observat că reclamantul nu a susţinut că 

impunerea sau durata acestei măsuri a avut drept consecinţă o degradare a stării sale de 

sănătate, fizică sau psihic, astfel încât, în speţă, durata privării de libertate, limitată la un 

an şi o lună, trebuie să fie considerată rezonabilă şi nu a fost de natură să afecteze 

legalitatea măsurii în cauză, nefiind încălcat articolul 5 § 1 lit. f) din Convenţie. 

În ceea ce priveşte jurisprudenţa anului 2015 referitoare la art. 6 din Convenţie, 

care reglementează dreptul la un proces echitabil, o speţă relevantă şi importantă o 
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reprezintă Hotărârea din 10 februarie 2015 în Cauza Colac împotriva României, cauză în 

care Curtea a analizat aplicarea principiilor Convenţiei Europene pentru Apărarea 

Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale într-o cauză penală ce s-a aflat pe 

rolul Judecătoriei Iaşi în primă instanţă, în care s-a pronunţat sentinţa penală nr. 

3.035/22.06.2004 pronunţate de Judecătoria Iaşi în dosarul nr. 3203/2004, modificată prin 

decizia penală nr. 751/17.10.2005 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 

1.066/2005, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 905/21.12.2010 

pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în dosarul nr. 4.060/45/2006, hotărâri penale desfiinţate 

în prezent în cadrul procedurii revizuirii. 

Reclamantul din speţă a susţinut că dreptul său la un proces echitabil garantat prin 

art. 6 din Convenţie a fost încălcat întrucât nu a putut examina toţi martorii ale căror 

declaraţii au servit drept temei principal pentru condamnarea sa. 

 Curtea a arătat art. 6 § 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.  

 În cauză, atunci când martorii au fost audiaţi în faza urmăririi penale, reclamantul 

şi reprezentantul său legal nu erau prezenţi şi nu a avut ocazia de a confrunta martorii 

respectivi în nicio etapă a procesului. 

Curtea a arătat că instanţele interne au depus anumite 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 însă a stabilit că, aparent, autorităţile nu au 

mai depus eforturi suplimentare pentru a localiza martorii care locuiau în străinătate. 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, iar declaraţiile date în etapa urmăririi 

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

Curtea a considerat că a existat o încălcare a art. 6 § 3 lit. c) coroborat cu art. 6 § 1 din 

Convenţie. 
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Raportat la argumentele expuse în cauza citată, se constată că instanţele de 

judecată vor avea obligaţia ca, în etapa cercetării judecătoreşti, să efectueze demersuri 

sporite, inclusiv prin activarea mecanismelor de asistenţă judiciară internaţională în 

materie penală, pentru a se asigura părţilor posibilitatea de a participa activ la 

readministrarea mijloacelor de probă ce au stat la baza acuzaţiei penale, prin asigurarea 

prezenţei martorilor în faţa instanţei de judecată ori audierii în condiţii de 

contradictorialitate şi pentru a se garanta, în fapt, dreptul la apărare în cursul procesului 

penal.  

Trebuie menţionat că dispoziţiile din Codul de procedură penală conferă cadrul 

procesual ca declaraţiile martorilor audiaţi în cursul urmăririi penale să fie puse în 

discuţia  contradictorie a părţilor, în situaţia în care se constată de către instanţă 

imposibilitatea de administrare a unor probe administrate în faza de urmărire penală ( art. 

383 alin. 4  Cod de procedură penală arată că dacă imposibilitatea de administrare se 

referă la o probă administrată în faza de urmărire penală şi încuviinţată de instanţă, 

aceasta este pusă în discuţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului şi se ţine 

seama de ea la judecarea cauzei). 

În sens contrar a hotărât Curtea prin Decizia Ivan Shiman împotriva României, în 

care a concluzionat că verdictul de condamnare pentru reclamant nu poate fi considerat 

ca întemeiat pe probe faţă de care persoana în cauză nu şi-a putut exercita drepturile sale 

la apărare, în sensul art. 6 § 1 din Convenţie, ori nu a putut face acest lucru decât de o 

manieră insuficientă, întrucât în cauză reclamantul a avut ocazia, pe parcursul procedurii 

desfăşurate împotriva sa, de a contesta credibilitatea lui O.I., martor a cărui identitate nu a 

fost divulgată apărării şi care a fost audiat în şedinţă publică în prezenţa reclamantului. 

În jurisprudenţa anului 2015 Curtea a constatat că anumite măsuri dispuse în 

cadrul procesului penal cu privire la administrarea unor mijloace de probă au adus 

atingere dreptului garantat de art. 8 din Convenţie. Astfel, în Hotărârea din 3 februarie 

2015 în Cauza Pruteanu împotriva României, Curtea a constatat că ingerinţa în litigiu 

a fost, în speţă, disproporţionată cu scopul urmărit şi că, prin urmare, persoana în cauză 

nu a beneficiat de un „control efectiv” impus de statul de drept şi care să poată limita 

ingerinţa a ceea ce era „necesar într-o societate democratică”. 
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Reclamantul a denunţat o atingere adusă dreptului la respectarea vieţii sale private 

şi a corespondenţei, ca urmare a înregistrării convorbirilor sale telefonice cu C.I., la care 

a fost supus ca urmare a punerii sub ascultare a acesteia din urmă şi a imposibilităţii de a 

contesta legalitatea şi de a solicita distrugerea înregistrărilor aferente. Reclamantul a 

depus la dosar o decizie definitivă a Tribunalului Bacău care dispunea distrugerea 

înregistrărilor convorbirilor dintre un avocat şi clientul său, inculpat într-un proces penal. 

În cauză Curtea a analizat situaţia prin raportare la dispoziţiile Codului de 

procedură penală din 1968, observându-se că autorizaţia de a înregistra convorbirile 

purtate de C.I. a fost emisă de o instanţă, însă, autorizaţia menţionată o viza pe C.I. şi nu 

pe reclamant, astfel încât nu se putea concluziona că instanţa a examinat a priori 

necesitatea măsurii cu privire la partea interesată. 

De asemenea, Curtea a sesizat că art. 301 şi art. 302 din Codul de procedură 

penală din 1968, se referă la drepturile şi obligaţiile părţilor în cadrul procesului penal şi, 

în acest sens, reclamantul nu era nici parte la procedură, nici inculpat, nici procuror. În 

plus, art. 362 şi art. 385 din Codul de procedură penală din 1968 limitau situaţiile în care 

avocatul putea face apel şi recurs în nume propriu la aspecte legate de cheltuielile de 

procedură, nu şi la aspect referitoare la posibilitatea avocatului de a contesta legalitatea şi 

de a solicita distrugerea înregistrărilor. 

În prezent Codul de procedură penală prevede dispoziţii în măsură să garanteze 

respectarea art. 8 din Convenţie în cazuri similare, întrucât, potrivit art. 139 alin. 4 Cod 

de procedură penală  raportul dintre avocat şi persoana pe care o asistă sau o reprezintă 

nu poate forma obiectul supravegherii tehnice decât dacă există date că avocatul 

săvârşeşte ori pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la alin. (2). Dacă 

pe parcursul sau după executarea măsurii rezultă că activităţile de supraveghere tehnică 

au vizat şi raporturile dintre avocat şi suspectul ori inculpatul pe care acesta îl apără, 

probele obţinute nu pot fi folosite în cadrul niciunui proces penal, urmând a fi distruse, de 

îndată, de către procuror. Judecătorul care a dispus măsura este informat, de îndată, de 

către procuror. Atunci când apreciază necesar, judecătorul dispune informarea avocatului. 

Se observă faptul că soluţiile pronunţate în anul 2015 de Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului nu au determinat modificări legislative şi nu reprezintă un reviriment 
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jurisprudenţial, continuându-se aplicarea în cauzele analizate a aceloraşi principii 

enunţate de instanţa europeană şi în speţele anterioare. 

Examinând jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, se constată că pe 

parcursul anului 2015 nu au fost pronunţate hotărâri sau decizii care să analizeze aspecte 

legate de dreptul penal sau de procedură penală, prin raportare la legislaţia specifică 

Uniunii Europene. 

  

 3.5. Pregătirea profesională a judecătorilor şi a personalului auxiliar 

 

           Situaţia pregătirii profesionale a judecătorilor  din  cadrul  Secţiei  civile  a  

instanţei    

Constituind în egală măsură o obligaţie profesională ( conform art. 36 din Legea 

privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, nr. 303/2004), dar şi o necesitate, în vederea 

îmbunătăţirii calităţii actului de justiţie, activitatea de pregătire profesională continuă a 

magistraţilor constituie o permanentă provocare, fiind evidenţiată în activitatea de 

judecată şi în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti întocmite.  

Organizarea pregătirii profesionale a judecătorilor secţiei se asigură prin 

intermediul preşedintelui de secţie, în conformitate cu prevederile Regulamentului de 

Ordine Interioară al instanţelor (fostul articol 26 pct.c şi actualul art. 24 pct.d). Acesta are 

atribuţii în sensul organizării studiului profesional al judecătorilor secţiei, urmărirea 

realizării acestuia şi coordonarea activităţii de unificare a practicii judiciare. În acest sens, 

preşedintele de secţie organizează lunar şedinţe de învăţământ profesional, în cadrul 

cărora se discută problemele de practică neunitară identificate, problemele de natură 

administrativă, se prezintă teme de învăţământ profesional, dar şi modificările legislative 

şi orientările jurisprudenţiale la nivel naţional şi internaţional.  

În realizarea unei atare atribuţii, la nivelul secţiei civile a Judecătoriei Iaşi, au fost 

organizate 17 şedinţe de învăţământ profesional şi şedinţe operative, fiind respectată 

regula de organizare a acestor şedinţe, cu regularitatea cerută de Regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti (actualul articol 25 şi fostul articol 26 indice 1).  

Problematica abordată în cadrul şedinţelor de învăţământ profesional a vizat 

modalitatea de aplicare a Noului Cod de procedură civilă, a Noului Cod civil, dar şi 
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probleme de aplicare şi interpretare ale Legii nr.193/2000, Legii nr.17/2014, Legii 

nr.7/1996, Legii nr.272/2004, Ordonanţei de urgenţă nr. 80/2013, Ordonanţei de Guvern 

nr.51/2008, Ordonanţei de Guvern nr.2/2002, Codului Rutier, Codului de procedură 

fiscală ( în materia contestaţiei la executare întemeiate pe art. 172), Legii nr.136/1995.  

În cadrul fiecărei şedinţe de învăţământ profesional au fost expuse cele mai 

recente modificări legislative, soluţiile adoptate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 

soluţionarea recursului în interesul legii, în procedura privind pronunţarea unei hotărâri 

prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, jurisprudenţa Înaltei Curţi, precum şi 

soluţiile adoptate de alte instanţe în probleme identice, deciziile de neconstituţionalitate 

pronunţate de Curtea Constituţională, deciziile relevante ale Curţii Europene de Justiţie şi 

ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, dar şi minutele de unificare a practicii 

judiciare, adoptate şi comunicate de alte Curţi de Apel din ţară, precum şi minutele 

întâlnirilor preşedinţilor de secţie civilă ai Curţilor de Apel, cu reprezentanţii Consiliului 

superior al Magistraturii şi institutului Naţional al magistraturii.  

De asemenea, în cursul anului 2015, magistraţii secţiei civile au întocmit şi 

prezentat, cu ocazia şedinţelor de învăţământ profesional, teme de învăţământ 

profesional, referatele acoperind o tematică variată, prin tratarea unor probleme de drept 

substanţial precum : uzucapiunea în Noul Cod civil, dreptul de servitute, accesiunea 

imobiliară în accepţiunea Noului Cod civil, atingerea unor aspecte de drept substanţial şi 

procedural – cum este cazul temelor vizând prescripţia extinctivă în Noul Cod civil, 

regim juridic, termene, cazuri de temporizare a cursului prescripţiei extinctive şi 

drepturile, acţiunea în rectificare de carte funciară, tranzacţia judiciară şi obligaţiile 

patrimoniale ale soţilor precum şi tratarea unor aspecte preponderent procedurale precum 

:  formele de acordare a ajutorului public judiciar, interogatoriul – admisibilitate şi 

administrare, capacitatea procesuală de folosinţă, sancţiunea anulării cererii de chemare 

în judecată în temeiul art. 200 Noul Cod de Procedură Civilă.   

În cursul anului 2015, ca urmare a invitaţiei adresate reprezentanţilor CECCAR a 

fost organizată o întâlnire la data de 17 aprilie 2015, pentru expunerea punctuală a 

dificultăţilor în realizarea dialogului interinstituţional şi identificarea unor metode de 

înlăturare a acestor dificultăţi.  
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De asemenea, în urma invitaţiei adresate reprezentanţilor Oficiului de Cadastru şi 

publicitate Imobiliară Iaşi, a fost organizată, la data de 8 mai 2015, la sediul Judecătoriei 

Iaşi, cu participarea vicepreşedintelui  Tribunalului Iaşi, o sesiune de dialog, în cadrul 

căreia au fost adresate punctual, o serie de întrebări, reprezentanţilor instituţiei, de către 

judecătorii secţiei civile, întrebări ce au vizat modul de realizare în concret a atribuţiilor 

privind avizarea documentaţiei topo-cadastrale, motivele de respingere, durata 

procedurilor, dificultăţile întâmpinate, precum şi modalitatea de prevenire şi eliminare a 

acestora.  

Aceste două tipuri de întâlniri s-au dovedit a reprezenta mecanisme extrem de 

eficiente în conştientizarea dificultăţilor constante cu care fiecare dintre instituţii se 

confruntă, deschizând calea unui dialog eficient, ce poate fi valorificat în mod 

corespunzător şi în viitor.  

Un rol extrem de important în cadrul pregătirii profesionale a judecătorilor, l-au 

avut întâlnirile de unificare a practicii judiciare, organizate în anul 2015, de Curtea de 

Apel Iaşi, întâlniri la care au fost invitaţi judecătorii tuturor instanţelor arondate, existând 

o tematică prestabilită, astfel cum a fost descris în capitolul destinat mecanismelor de 

unificare a practicii judiciare.  

În cursul anului 2015, magistraţii secţiei civile a Judecătoriei Iaşi au participat la 

seminarii naţionale şi internaţionale, conferinţe şi cursuri de pregătire e-learning, cu o 

tematică extrem de variată, sens în care putem oferi următoarele exemple: seminarul cu 

tema „Abilităţi Non Juridice”, desfăşurat la Iaşi, la data de 23 aprilie 2015, seminarul cu 

tema „ Etică şi deontologie profesională”, desfăşurat la Iaşi, în perioada 21-22 mai 2015, 

conferinţa cu tema “Noul Cod de procedură civilă”, organizată în Bucureşti, 28-29 mai 

2015, seminarul cu tema “ Contractul – izvor de obligaţii, încheiere nulitate, efecte, 

încetare” organizat la Iaşi, la data de 16 iunie 2015, seminarul comun de formare 

profesională cu tema “ Elemente de justiţie juvenilă în România şi Republica Moldova”, 

organizat la Iaşi, la data de 26 iunie 2015, evenimentul cu tema “Dezbaterea 

modificărilor aduse Legii 241/2006”, organizată de Apavital la data de 21.08.20015, 

seminarul având ca temă “Cooperarea judiciară în materie civilă” organizat la Iaşi, la data 

de 10 septembrie 2015,  evenimentul cu tema “Applying EU Anti-Discrimination Law”)  

Aplicarea legislaţiei europene în materie de anti-discriminare, mecanisme de realizare, 
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cooperare între state, specificul legislaţiei franceze- seminar organizat la Paris ( 19-22 

octombrie 2015), întâlnirea preşedinţilor de instanţă pentru stabilirea de bune practice 

administrative, organizată în perioada 21-23 octombrie 2015, seminarul cu tema 

“ Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale- 

aspect civile”, organizat la Iaşi, la data de  27 octombrie 2015, seminarul cu tema 

“Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Aspecte civile , aplicarea articolelor 6,8,10 

Convenţie” , seminar organizat la  Iaşi, în perioada 2-3 noiembrie 2015, seminarul cu 

tema “ Protecţia dreptului la viaţă private, la viaţa de familie şi corespondenţă în 

Convenţie”, organizat în Iaşi, la data de  20 noiembrie 2015.  

 Tot în cursul anului 2015, Institutul Naţional al Magistraturii a relansat o veche 

provocare, prin invitaţia adresată judecătorilor de a participa la cursuri e-learning, care au 

presupus nu numai parcurgerea unui material  de prezentare, ci şi participarea activă la o 

sesiune de schimb de bune practici şi răspunsuri probleme ridicate de participanţi, sesiune 

extinsă pe parcursul a trei săptămâni, în care fiecare participant trebuia să ridice cel puţin 

o problemă şi să ofere răspunsuri problemelor ridicate de colegi, pentru a putea obţine 

punctajul necesar acordării de diplome de participare. Sesiunile pentru care magistraţii 

secţiei civile au obţinut certificate au avut drept tematici: „ Citarea şi Comunicarea 

actelor de procedură ( 15 septembrie -14 octombrie 2015) şi „ Garanţiile Executării 

Obligaţiilor. Garanţii generale şi garanţii personale” (15 septembrie -22 octombrie 2015).  

 În  luna noiembrie a anului 2015, magistraţii secţiei civile au abordat, în cadrul a 

două întâlniri problemele teoretice generate de intrarea în vigoare a legii nr. 151/2015, 

privind insolvenţa persoanei fizice, ulterior, intrarea în vigoare fiind amânat pe o perioadă 

de 1 an.  

 Concluzionând asupra modalităţii de abordare a pregătirii profesionale a 

magistraţilor secţiei civile, se poate constata că îmbogăţirea nivelului cunoştinţelor 

teoretice, a abilităţilor de comunicare şi relaţionare, de organizare a timpului de lucru, 

ralierea la practica stabilită de instanţa supremă în cadrul dezlegărilor date în recursurile 

în interesul legii, au constituit preocupări constante şi cărora li s-a atribuit importanţa 

cuvenită. Pe parcursul întâlnirilor de învăţământ profesional, magistraţii au dat dovadă de 

o reală implicare, de dorinţa de stabilire a unor reguli clare în situaţia constatării unor 



109 
 

abordări neunitare a problemelor de drept, manifestând un interes constant în 

îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie.  

 

Situaţia pregătirii profesionale a judecătorilor  din  cadrul  Secţiei  penale  a  

instanţei    

Activitatea de formare/perfecţionare profesională a judecătorilor a ţinut seama în 

anul 2015 atât de dinamica procesului legislativ, cât si de specializarea judecătorilor, ceea 

ce a permis o mai bună cunoaştere si aprofundare a legislaţiei interne, în special a noilor 

coduri, penal şi de procedură penală, a documentelor europene si internaţionale la care 

România este parte, a jurisprudenţei Curţii Constituţionale, a Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie, a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a dreptului comparat şi aceasta întrucât 

gradul de profesionalism al corpului magistraţilor afectează în mod direct percepția 

publică asupra corectitudinii actului de justiție şi, în mod implicit, şi independenţa 

justiţiei, fiind astfel vitală dezvoltarea continuă a programelor de formare profesională şi 

adecvarea lor la necesităţile concrete de formare ale judecătorilor. 

 Principala direcţie avută în vedere şi în anul 2015 a fost pregătirea profesională 

continuă a judecătorilor, aceştia participând la activităţile de formare profesională 

organizate de către Institutul Naţional al Magistraturii, Curtea de Apel Iaşi, organizaţii 

neguvernamentale ori de alte instituţii. 

La nivelul  secției penale a Judecătoriei Iaşi formarea specializată a judecătorilor s-a 

realizat atât în mod centralizat, prin intermediul Institutului National al Magistraturii,  cât 

şi prin programele de formare/perfecţionare profesională desfăşurate la nivelul instanţei -  

în cadrul ședințelor de formare continuă descentralizată organizate  lunar  -  sau la nivelul 

Curţii de Apel Iaşi -  în cadrul ședințelor de formare continuă descentralizată  organizate  

trimestrial, în care  au fost supuse dezbaterilor problemele de drept care au condus la 

pronunțarea unor soluții diferite în materie penală,  în vederea unificării  practicii 

judiciare. 

Formarea continuă a judecătorilor s-a realizat  pe parcursul anului 2015  în acord cu 

programa de formare continuă la nivel descentralizat, adoptată de Institutul Naţional al 

Magistraturii, urmărindu-se participarea unui număr cât mai mare de judecători la 

activităţile de formare profesională. 
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 În ce privește stabilirea temelor de dezbatere din cadrul programelor de formare 

continuă descentralizata la nivelul  Secției penale a  instanței, acestea au fost stabilite  

raportat la necesităţile concrete de formare,  rezultate din priorităţile sistemului judiciar si 

activitatea curentă desfăşurată în cadrul instanţelor. 

Astfel, în cadrul şedinţelor de învăţământ profesional  organizate lunar  la nivelul 

Secției penale a instanței au fost stabilite tematici diverse, adaptate evoluţiei legislaţiei, 

dar şi în raport de practica judiciară în materie penală în care se realizează activitatea de 

judecată la nivelul acestei instanțe. 

Având în vedere intrarea în  vigoare, în anul 2014,  a Noului Cod penal şi a Noului 

Cod de procedură penală, precum şi deciziile Curţii Constituţionale şi deciziile Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie care au făcut referire la aceste coduri, la şedinţele de 

învăţământ profesional ale judecătorilor din cadrul Secției penale planificate pentru anul 

2015, au fost dezbătute toate reglementările de noutate  prevăzute  prin noile coduri şi 

care au ridicat probleme în practica judiciară a secţiei.  

Totodată, la toate ședințele de învățământ profesional  au fost dezbătute  problemele 

de practică neunitara ivite, în conformitate cu dispozițiile art. 26
1
 din Hotărârea nr. 

387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului de 

ordine interioară a  instanțelor judecătorești, cu modificările şi completările ulterioare, 

deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casaţie si Justiție în soluționarea recursurilor în 

interesul legii, hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie 

penală pronunțate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiție precum şi deciziile pronunțate  de 

Curtea Constituțională în soluționarea excepțiilor de neconstituționalitate.  

În cadrul acestor ședințe lunare profesionale au fost luate măsuri concrete pentru  

unificarea practicii judiciare, în deplină colaborare între preşedintele de secție  cu 

judecătorii delegaţi cu analiza practicii instanţelor de control judiciar, care au sesizat 

aspectele de practică neunitară, atât între completele Secției penale a instanței, cât şi între 

acestea şi instanţele de control, aspectele de practică judiciară neunitară fiind reliefate şi 

prin materialele întocmite de către judecătorii secției, care au semnalat soluţiile diferite în 

şedinţele organizate în acest scop. 

În baza acestor materiale, precum şi în baza analizei soluţiilor din programul 

informatic al instanței, la nivelul Secției penale a instanței s-a întocmit de către 



111 
 

președintele de secție studiul privind problemele de practică neunitară, care a stat la baza 

întrunirilor organizate în temeiul art. 26
1
 din  Regulamentul de Ordine Interioară, aprobat 

prin  Hotărârea nr. 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii,  cu modificările şi 

completările ulterioare. La unele  dintre ședințele lunare de învăţământ profesional, 

urmare a invitațiilor făcute, au participat şi preşedinţii secţiilor penale ale instanțelor 

ierarhic superioare, cu care președintele Secției penale a instanței a  avut, pe parcursul 

anului 2015, o strânsă şi directă colaborare în vederea unificării  practicii judiciare  în 

materie penală. Mai mult, la aceleaşi şedinţe au fost invitaţi reprezentanţi şi ai altor 

instituţii: Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, Institutul de Medicină Legală Iaşi, IPJ 

Iaşi, Serviciul de Probaţiune Iaşi, pentru o mai bună cunoaştere a practicilor 

administrative din aceste instituţii, a problemelor cu care se confruntă atât judecătorii cât 

şi instituţiile cu care aceştia colaborează în administrarea actului de justiţie şi eliminarea 

lor. 

Au fost postate pe folderul de informare al instanţei şi au format obiectul analizei în  

cadrul ședințelor  lunare profesionale organizate la nivelul Secției penale a Judecătoriei 

Iaşi soluţiile pronunţate în cursul anului 2015 de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 

recursurile în interesul legii, care au rezolvat problemele de practică neunitară în materie 

penală cu care s-au confruntat judecătorii, hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală pronunțate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiție, 

precum şi practica recentă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curţii Constituţionale, 

dar şi modificările legislative intervenite în  materie penală  pe parcursul acestui an.   

Pe lângă şedinţele lunare de pregătire profesională, în  cursul anului 2015, 

judecătorii au participat la seminariile organizate  descentralizat de către  Curtea de Apel 

Iaşi pentru pregătirea profesională în diferite domenii, funcție de specializarea 

judecătorilor, în direcția îmbunătățirii/perfecționării specializării acestora în anumite 

materii. În acest sens, exemplificam: „Etică şi deontologie judiciară”, „Noul Cod de 

procedură penală”, „Comunicare şi cunoaştere”, „C.E.D.O. Protecţia dreptului la viaţă 

privată, la viaţa de familia şi la corespondență în Convenţie”.  

 În ce privește activitatea de formare profesională a magistraţilor la nivel 

centralizat, în cursul anului 2015, unii dintre judecătorii din cadrul Secției penale au 

participat la seminariile de pregătire profesională organizate de către Institutul Naţional 
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al Magistraturii, între care exemplificăm: „Rolul judecătorului național în aplicarea 

dispozițiilor referitoare la mandatul european de arestare”, seminar organizat la 

Bucureşti în perioada 25 - 26 mai 2015, „CEDO – aspecte penale” seminar organizat la 

Cluj-Napoca în perioada 17 - 18 septembrie 2015, „Noul Cod Penal” -  seminar 

organizat la Iaşi, în perioada 28 - 29 septembrie 2015; „Noul Cod de  procedură penală” 

- seminar  organizat la Iaşi, în perioada 29 - 30 octombrie 2015, „Criminalistică”, 

seminar organizat la Bucureşti în perioada 17 - 20 mai 2015. 

În materie de cooperare judiciară internaţională, un judecător al secţiei penale a 

participat la seminarul de formare profesională româno-moldovenesc din data de 23 

octombrie 2015 în oraşul Ungheni, Republica Moldova. De asemenea, a fost asigurată 

prezenţa unui magistrat la Conferinţa de promovare a proiectului „Consolidarea 

capacităţii sistemului românesc de probaţiune de a furniza servicii eficiente alternative 

închisorii” care s-a desfăşurat în mun. Iaşi la data de 25 mai 2015. 

Pe lângă  formele de pregătire profesională menționate anterior,  pregătirea 

individuală a  judecătorilor din cadrul Secției penale a reprezentat modalitatea practică în 

care colectivul de judecători  al  acestei secții s-au menţinut în timp real la nivelul 

evoluţiei legislaţiei şi practicii judiciare în materia penală în care se realizează activitatea 

de judecată la nivelul acestei instanțe. 

 

Situaţia pregătirii profesionale a  a personalului auxiliar de specialitate  din  

cadrul  Secţiei  civile a  instanţei                  

În ceea ce priveşte pregătirea profesională a personalului auxiliar din cadrul 

Secţiei Civile a Judecătoriei Iaşi, în cursul anului 2015 au fost organizate opt şedinţe de 

învăţământ profesional al grefierilor şi operative. În cadrul acestor şedinţe s-a pus accent 

pe clarificarea şi însuşirea unor elemente concrete, punctuale, de practică a activităţii 

grefierului, cu impact asupra calităţii actului de justiţie şi a bunei funcţionări a 

mecanismelor angrenate în înfăptuirea acestui act.  

Astfel,  au fost supuse dezbaterii, prin raportare la normele juridice care le 

reglementează, aspecte din activitatea profesională a grefierului cu privire la care s-a 

constatat o practică neunitară la nivelul Secţiei Civile sau unele deficienţe în modalitatea 

de aducere a lor la îndeplinire. Cu titlu de exemplu menţionăm că în cadrul şedinţei de 
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învăţământ profesional din data de 14.10.2015 s-a reiterat obligativitatea efectuării unor 

comunicări din oficiu către alte persoane sau instituţii decât părţile dosarului 

(comunicarea încheierii prin care s-a admis cererea de acordare a ajutorului public 

judiciar sub forma eşalonării plăţii taxei judiciare de timbru către organul financiar local 

de la domiciliul sau sediul debitorului taxei; comunicarea către reprezentantul 

Ministerului Public a hotărârii judecătoreşti de acordare/modificare a personalităţii 

juridice a sindicatelor şi a celor privind reprezentativitatea sindicatelor, comunicări 

efectuate din oficiu de instanţă către executorul judecătoresc-art. 719 alin. 8, art. 824 alin. 

2 N.C.p.c., etc.) sau situaţii în care, prin excepţie, hotărârea de dezinvestire a instanţei nu 

se comunică tuturor părţilor (încheierea de admitere a cererii de instituire a sechestrului 

asigurător nu se va comunica debitorului de către instanţă, ci ulterior, odată cu luarea 

măsurii, de către executorul judecătoresc), precum şi momentul efectuării acestor 

comunicări (spre exemplu încheierea prin care s-a admis cererea de acordare a ajutorului 

public judiciar sub forma eşalonării plăţii taxei judiciare de timbru se va comunica nu 

imediat după redactarea considerentelor acesteia de către judecător, ci doar după ce a 

rămas definitivă; în schimb, se va proceda la comunicarea de îndată, după pronunţare, 

către Poliţia Română, a dispozitivului hotărârii judecătoreşti prin care a fost admisă 

cererea de emitere a ordinului de protecţie). 

S-a urmărit ca în cadrul şedinţelor de învăţământ profesional al grefierilor să fie 

prezentată apariţia unor acte normative noi sau a unor modificări legislative cu impact 

asupra activităţii grefierului. Astfel, estimându-se înregistrarea, pe rolul Judecătoriei Iaşi, 

a unui număr mare de cauze întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 151/2015 privind 

procedura insolvenţei persoanelor fizice, în cadrul şedinţei de învăţământ profesional din 

data de 26.11.2015 grefierii au fost informaţi cu privire la intrarea în vigoare, la 26 

decembrie 2015 (dată prorogată ulterior), a acestui act normativ şi s-a procedat la 

prezentarea şi discutarea unor aspecte procedurale specifice, de ordin general (art. 10 

alin. 6,  art. 54 alin. 7), şi a noilor obligaţii de comunicare, din oficiu, de către instanţă, a 

unor acte procedurale (art. 32 alin. 5, 33 alin. 2, art. 43 alin. 10, art. 64 alin. 4, art. 71 alin. 

4), decurgând din această lege. Cu ocazia şedinţei de învăţământ profesional din data de 

14.10.2015 s-au adus la cunoştinţa grefierilor Secţiei Civile dispoziţiile art. 54 alin. 1 lit. i 

din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti, articol nou introdus, 
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potrivit căruia grefierul de şedinţă transmite către Institutul Naţional al Magistraturii şi 

către Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene copii 

conforme cu originalul şi în format electronic Word ale încheierilor de sesizare a Curţii 

de Justiţie a Uniunii Europene cu întrebări preliminare, ale hotărârilor pronunţate de 

instanţele naţionale în aceste cauze, inclusiv în căile de atac, precum şi ale încheierilor 

prin care s-au respins cererile de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

Totodată, s-a avut în vederea crearea unei practici unitare cu privire la aspecte 

nereglementate legislativ referitoare la modalitatea concretă de realizare a unor drepturi 

procedurale ale părţilor, cum ar fi modul cel mai practic şi mai sigur de acordare la 

studiu, părţilor sau reprezentanţilor acestora, a dosarelor în timpul şedinţelor de judecată 

sau informarea părţii care are obligaţia de a achita o taxă judiciară de timbru cu privire la 

posibilitatea de a formula cerere de reexaminare a modalităţii de stabilire a taxei judiciare 

de timbru, în termen de 3 zile de la data comunicării taxei datorate (art. 39 alin. 1 O.U.G. 

nr. 80/2013). 

Pentru a se asigura o mai bună însuşire de către grefieri a informaţiilor prezentate 

în cadrul şedinţelor de învăţământ profesional s-a adoptat practica unei expuneri in 

extenso, în cuprinsul ordinii de zi din convocatorul pentru aceste şedinţe, a subiectelor ce 

urmau a fi abordate. Astfel, personalul auxiliar a avut posibilitatea de a studia detaliile 

aspectelor în discuţie de pe ordinea de zi, ce au putut fi dezbătute apoi în şedinţă, şi, 

totodată, acest convocator detaliat  reprezintă un suport pentru activitatea practică 

ulterioară a grefierului. 

Însuşirea de către grefierii Secţiei Civile a aspectelor teoretice şi practice 

dezbătute în cadrul şedinţelor de învăţământ profesional a fost verificată şi prin 

susţinerea, de către aceştia, a două testări de tip grilă, în datele de 24.04.2015 şi 

26.11.2015. 

În cadrul întâlnirilor destinate formării profesionale a grefierilor Secţiei Civile au 

fost reiterate şi unele prevederi din fişa postului acestora, dispoziţii ale unor hotărâri ale 

Consiliului Superior al Magistraturii sau ale Colegiului de Conducere al Judecătoriei Iaşi, 

subliniindu-se modalitatea corectă de aducere la îndeplinire a acestora, s-au adus în 

discuţie şi aspecte legate de obligativitatea asigurării confidenţialităţii lucrărilor efectuate 

şi a informaţiilor la care personalul auxiliar de specialitate are acces în desfăşurarea 
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activităţii curente (şedinţa din 30.06.2015), s-a făcut referire la jurisprudenţa în materie 

disciplinară şi de deontologie privind personalul auxiliar din cadrul instanţelor 

judecătoreşti (şedinţa din 14.10.2015). Totodată, pentru şedinţa de învăţământ profesional 

din data de 26.11.2015 s-a prezentat referatul „Cooperarea judiciară internaţională în 

materie civilă şi comercială”, în cuprinsul căruia s-au expus informaţiile aprofundate de 

grefier cu ocazia participării la seminarul cu aceeaşi temă organizat de Şcoala Naţională 

de Grefieri.  

În cursul anului 2015 un număr total de 21 de grefieri din cadrul Secţiei Civile a 

Judecătoriei Iaşi au participat la seminariile de perfecţionare profesională organizate de 

Şcoala Naţională de Grefieri, Curtea de Apel Iaşi, precum şi în sistem e-learning. 

 

Situaţia pregătirii profesionale a personalului auxiliar de specialitate din 

cadrul secţiei penale   

În anul 2015, în cadrul Secţiei Penale a Judecătoriei Iaşi şi-au desfăşurat 

activitatea 16 grefieri (din care 11 grefieri de şedinţă şi 4 grefieri delegaţi la 

Compartimentul de Executări Penale). 

Pregătirea profesională a acestora s-a realizat în conformitate cu dispoziţiile art.32 

din Legea nr.567 din 09 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de 

specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. 

În cadrul şedinţelor de învăţământ profesional a personalului auxiliar de 

specialitate din cadrul Secţiei Penale a Judecătoriei Iaşi s-a urmărit identificarea 

problemelor apărute în practică şi soluţionarea acestora, în raport de modificările 

legislative intervenite în ceea ce priveşte dispoziţiile codului penal, de procedură penală, 

în ceea ce priveşte regulamentul de ordine interioară. 

Pe parcursul anului 2015 au fost organizate la nivelul Secţiei penale a instanţei un 

număr de cinci şedinţe de învăţămant profesional, în lunile aprilie, iunie, septembrie, 

noiembrie şi decembrie, temele abordate cu prilejul acestor întalniri urmarind, pe de o 

parte, aprofundarea cunoştinţelor teoretice de drept material, procesual, dar, mai ales, 

identificarea şi rezolvarea problemelor apărute în activitatea practică desfăşurată de 

personalul auxiliar. 

Astfel, au fost abordate următoarele teme: 
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- activitatea grefierului în materie de drepturi şi libertăţi fundamentale în cursul 

urmăririi penale, activitatea  grefierului înaintea  şi în timpul şedinţei de judecată; 

-citarea şi comunicarea actelor procedurale; 

-măsurile preventive (control judiciar, controlului judiciar pe cauţiune arest la 

domiciliu, arestare preventivă) în cursul judecăţii; 

-procedura aplicabilă în cauzele cu infractori minori, 

-probele şi mijloacele de probă; 

-dispoziţiile regulamentare privind activitatea arhivei curente penale;  

-punerea în executare a pedepselor principale, a pedepselor complementare, 

accesorii si a măsurilor educative; 

-evidenţa căilor de atac declarate împotriva hotărârilor penale. Circuitul dosarelor 

restituite din căile de atac. Evidenţele (registrele) Compartimentului executări penale 

-evidenţa instanţei (registre/condici)  în materie penală; 

-Codul de deontologic al personalului auxiliar al instanţelor judecătoreşti 

-circuitul mijloacelor de probă şi al corpurilor delicte de la înregistrarea dosarului 

penal şi până la soluţionarea definitivă a cauzei. 

În cadrul acestor şedinţe au fost prezentate referatele întocmite de către grefieri, 

fiind, de asemenea, puse în discuţie şi alte probleme apărute în activitatea practică. 

Referatele întocmite în acest sens au fost postate pe reţeaua locală de intranet, 

folosită în comun de utilizatorii Judecătoriei Iaşi.  

Se impune a se menţiona faptul că, separat de şedinţele de învăţămant profesional, 

la nivelul secţiei penale au avut loc şedinţe operative, pentru informarea personalului 

auxiliar în ceea ce priveşte modificări legislative, deciziile a căror aplicare a fost de 

imediată aplicare, precum şi ori de cate ori s-a ivit vreo situaţie urgentă ce a necesitat o 

rezolvare imediată. 

În afara întâlnirilor organizate la nivelul Judecătoriei Iaşi, preocuparea 

personalului auxiliar pentru pregătirea profesională continuă a fost demonstrată de 

participarea, în cursul anului 2015, a unui număr de 14 grefieri la seminariile organizate 

de Institutul Naţional al Magistraturii, de Şcoala Naţională de Grefieri, în cadrul 

programului specific de formare continuă , în raza Curţii de Apel Iaşi sau în centrele de 
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formare ale Şcolii Naţionale de Grefieri, precum şi la sesiunile de învăţământ la distanţă 

(eLearning). 

Principalele teme abordate în cadrul acestor seminarii au fost: cunoaşterea şi 

aprofundarea prevederilor legale referitoare la atribuţiile judecătorului de drepturi şi 

libertăţi, procedura de cameră preliminară, judecata în primă instanţă, cooperarea 

judiciară internaţională în materie penală, precum şi elemente de etică şi deontologie 

profesională, abilităţi non-juridice, elementele de lingvistică-gramatică. 
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Capitolul  II 

Principalele   modificări  legislative  cu impact  asupra  

activităţii  instanţei   în  cursul  anului   2015 

 

Impactul principalelor modificări legislative operate în cursul anului 2015  

asupra activităţii Secţiei civile a Judecătoriei Iaşi  

Spre deosebire de anii anteriori, în care au intrat în vigoare Noul Cod de 

Procedură Civilă (15 februarie 2013) şi dispoziţii de  modificare a acestuia prin Legea 

nr.138/2014 (20 octombrie 2014), anul 2015 nu a adus modificări legislative în privinţa 

regulilor de procedură civilă, constituind, în principal, un an de analiză a modului de 

interpretare a dispoziţiilor codurilor sau a constituţionalităţii normelor de drept civil.  

De asemenea, anul 2015 nu a adus schimbări fundamentale ale principalelor acte 

normative, incidente în cauzele instrumentate de secţia civilă a  Judecătoriei Iaşi, 

modificările operate având un impact cu o sferă destul de restrânsă de aplicare.  

O serie de modificări semnificative au fost realizate prin adoptarea, la data de 

18.06.2015, a Legii nr.150 (publicată în Monitorul Oficial nr. 459 din 25 iunie 2015) 

pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 

7/1996, ca urmare a implementării Programului naţional de cadastru şi carte funciară prin 

care se realizează înregistrarea sistematică a imobilelor. Modificările aduse Legii 

nr.7/1996 pregătesc realizarea şi definitivarea lucrărilor de cadastru, prezentând o 

importanţă considerabilă prin prisma dispoziţiilor Noului Cod civil privind dobândirea 

drepturilor reale imobiliare prin efectul înscrierii acestora în cartea funciară, dispoziţii ce 

se aplică, conform art.56 din Legea nr.71/2011, numai după finalizarea lucrărilor de 

cadastru pentru fiecare unitate administrativ-teritorială şi deschiderea cărţilor funciare 

pentru imobilele respective. 

Prin acelaşi act normativ s-a reglementat un nou tip de acţiune ce intră în 

competenţa de soluţionare a judecătoriei din raza teritorială de situare a imobilului, 

respectiv plângerea împotriva procesului-verbal prin care s-a soluţionat cererea de 

rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului (art.14 alin.3^1 din Legea nr.7/1996). 
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 Având în vedere faptul că judecătoria este instanţa de drept comun în soluţionarea 

plângerilor contravenţionale, precum şi numărul acestor tipuri de acţiuni înregistrate pe 

rolul Judecătoriei Iaşi, prezintă importanţă modificarea adusă Ordonanţei de Guvern nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor prin O.G.nr.5/2015 cu privire la 

termenul de comunicare a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. 

Prin O.G. nr.5/2015 au fost modificate dispoziţiile art.14 alin.1, art.25 alin.2 şi art.26 

alin.3 din O.G.nr.2/2001 sub aspectul termenului în care trebuie comunicat procesul-

verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, fiind prevăzut un termen de două 

luni de la data aplicării sancţiunii, spre deosebire de reglementarea anterioară ce prevedea 

un termen de comunicare de o lună. Astfel, în cazul în care procesul-verbal nu a fost 

comunicat în termen de două luni de la data aplicării sancţiunii, va interveni prescripţia 

executării sancţiunii contravenţionale. 

La data de 28 decembrie 2015 a intrat în vigoare Hotărârea nr.1375/2015 pentru 

aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti 

(publicată în Monitorul Oficial nr. 970 din 28 decembrie 2015), impactul noilor prevederi 

urmând a fi analizat în anul 2016. 

 În privinţa recursurilor în interesul legii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 

Completul Competent să Judece Recursul în Interesul Legii, prin Decizia nr. 

6/2015 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 199 din 25/03/2015) a stabilit,  în 

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 4 pct. 

1-4 şi art. 7 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, 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 (3) din acest act normativ, transmise 

persoanelor sancţionate contravenţional pe suport hârtie, sunt lovite de nulitate absolută 

în lipsa semnăturii olografe a agentului constatator. Decizia prezintă relevanţă în 

judecarea cauzelor având ca obiect plângere contravenţională, atunci când procesul-
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verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor a fost semnat electronic, impunându-

se astfel anularea acestuia pentru lipsa semnăturii olografe a agentului constatator. 

De asemenea, prin Decizia nr. 9/2015 (publicată  in Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 526 din 15/07/2015) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în 

interesul legii statuând că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 128 alin. (1) lit. 

d), art. 134 alin. (2) şi art. 135 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 3 alin. (1), art. 5, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi 

alin. (6) lit. a) pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 lit. b) şi art. 24 lit. d) din Legea-cadru a 

descentralizării nr. 195/2006, procedura de aplicare a măsurii tehnico-administrative 

constând în ridicarea vehiculelor staţionate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă, 

prevăzută de art. 64 şi art. 97 alin. (1) lit. d) şi alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2002, nu poate fi reglementată prin hotărâri ale consiliilor locale. 

 Prin Decizia nr. 12/2015  (publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 678 din 

07/09/2015) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii, 

stabilind, 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. 1.279 alin. (3) teza I şi art. 1.669 alin. (1) din Codul civil, că 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. 

 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece Recursul 

în Interesul Legii, prin Decizia nr. 19/2015 (publicată in Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 11 din 07/01/2016), a statuat, în interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1.050-

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

procedura specială reglementată de prevederile art. 1.050-1.053 din Codul de procedură 

civilă nu este aplicabilă în privinţa posesiilor începute anterior intrării în vigoare a 

Codului civil. 
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 Decizia prezintă relevanţă în primul rând în ceea ce priveşte procedura aplicabilă 

acţiunilor în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii, 

acestea urmând a fi judecate potrivit dispoziţiilor de drept comun dacă posesiile au fost 

începute înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod civil şi nu potrivit procedurii 

speciale, ce este reglementată de art.1050 – 1063 Cod procedură civilă. Totodată, decizia 

menţionată prezintă importanţă şi în ceea ce priveşte competenţa de soluţionare a acestui 

tip de cauze. Astfel, nefiind aplicabilă procedura specială  reglementată de art.1050 – 

1063 Cod procedură civilă ce prevedea competenţa specială a judecătoriei, acţiunile în 

constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii urmează a fi 

soluţionate de judecătorie, conform art.94 pct.1 lit.k Cod procedură civilă, dacă valoarea 

obiectului cererii este de până la 200000 lei, respectiv de tribunal, ca instanţă de drept 

comun, în cazul în care valoarea obiectului cererii depăşeşte suma de 200000 lei. 

Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie - Completele pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept a pronunţat Decizia nr. 34/2015 (publicată in Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 945 din 21/12/2015) prin care a stabilit că, în interpretarea şi aplicarea 

dispoziţiilor art. 628 alin. (3) din Codul de procedură civilă, cheltuielile de judecată se 

circumscriu noţiunii de obligaţie principală în titlul executoriu şi pot fi supuse actualizării 

în cadrul executării silite. În motivare, s-a reţinut că, deşi în cursul soluţionării litigiului, 

calea procesuală a stabilirii obligaţiei de plată a cheltuielilor de judecată este dată de o 

cerere accesorie, atunci când hotărârea judecătorească este definitivă, obligaţia respectivă 

devine o creanţă de sine-stătătoare şi poate fi executată ca atare. Cu atât mai mult, acest 

argument se impune pentru obţinerea cheltuielilor pe cale separată, atunci când cererea 

are caracter principal şi va constitui singura obligaţie stabilită în titlul executoriu. 

Diferenţa de regim juridic dintre cele două căi procesuale de obţinere a cheltuielilor de 

judecată impune un moment diferit de la care începe să se calculeze rata inflaţiei, în 

funcţie de momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti (art. 706 din Codul de 

procedură civilă). Astfel, când cheltuielile se obţin în cadrul procesului principal, 

termenul curge de la rămânerea definitivă a hotărârii care tranşează litigiul, fie pe 

excepţie, fie pe fond, iar pentru obţinerea pe cale separată, termenul curge de la 

rămânerea definitivă a hotărârii de obligare la plata cheltuielilor de judecată.  
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 Şi deciziile Curţii Constituţionale a României, pronunţate în anul 2015 au operat o 

serie de modificări legislative, prin efectul suspendării de drept al aplicării normei 

declarate neconstituţionale, până la adoptarea unei dispoziţii de modificare 

corespunzătoare a acesteia sau abrogarea textului declarat neconstituţional.  

Prin Decizia nr.387 din 27 mai 2015 a Curţii Constituţionale (publicată în 

Monitorul Oficial nr.555 din 27.07.2015) s-a admis excepția de neconstituţionalitate, 

constatându-se că dispozițiile art.29 alin.(1) lit.i) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituționale în măsura în care sunt 

scutite de la plata taxei judiciare de timbru acțiunile și cererile referitoare la despăgubirile 

civile pentru prejudiciile materiale și morale decurgând dintr-o cauză penală în condițiile 

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

infracțiune. 

În motivarea deciziei nr.387/2015, Curtea Constituţională a reţinut aplicabilitatea 

tezei referitoare la interzicerea discriminării din cuprinsul art.16 alin.(1) din Constituție, 

având în vedere că textul criticat consacră o excludere de la acordarea beneficiului 

scutirii de la plata taxei judiciare de timbru a persoanelor care au suferit un prejudiciu 

material/moral decurgând dintr-o cauză penală în condițiile în care fapta cauzatoare de 

prejudiciu, la momentul săvârșirii acesteia, este prevăzută ca infracțiune. Or, câtă vreme 

principiul egalității în fața legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situații 

care, în funcție de scopul urmărit, nu sunt diferite, atunci nu există niciun motiv rezonabil 

pentru care persoana vătămată prin săvârșirea unei fapte care la data comiterii sale 

constituia infracțiune, dar cauza a fost clasată motivat de dezincriminarea infracțiunii 

respective să nu beneficieze de scutirea de la plata taxei judiciare de timbru pentru 

promovarea unei acțiuni pentru recuperarea prejudiciului civil cauzat. Prin urmare, durata 

cercetării penale sau, după caz, a procesului și finalizarea acestora depind adesea de o 

serie de factori cum sunt data producerii faptei, gradul de operativitate a organelor de 

cercetare penală sau judiciare, incidente legate de administrarea probelor sau întocmirea 

expertizelor, îndeplinirea procedurii de citare, complexitatea cazului, exercitarea sau 

neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege și alte împrejurări care pot să întârzie 

soluționarea cauzei. De asemenea, în numeroase situații, durata cauzelor și, în consecință, 

data rămânerii definitive a hotărârilor nu depind numai de atitudinea persoanei, ci se 
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datorează și unor alte circumstanțe, care țin de organizarea justiției și de gradul de 

încărcare a rolurilor instanțelor judecătorești. Astfel, Curtea a constatat că acțiunea civilă 

în recuperarea prejudiciului cauzat de o faptă care la data săvârșirii constituia infracțiune 

este supusă dispozițiilor procedurale comune ceea ce impune justițiabililor aflați în 

aceeași situație un tratament juridic diferențiat, care se concretizează în cheltuielile de 

judecată suplimentare care includ și taxele judiciare de timbru, precum și la costurile 

legale față de cei care își recuperează prejudiciul cauzat de o infracțiune prevăzută de 

legea actuală.  

 Prin Decizia Nr.745 din 3 noiembrie 2015, Curtea Constituţională a admis 

excepția de neconstituționalitate ridicată și a constatat că sintagma „cu excepția 

prevederilor art.15” cuprinsă în dispozițiile art.21 din Legea nr.72/2013 privind măsurile 

pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani 

rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități 

contractante este neconstituțională. 

 Curtea a constatat că, în cazul unui contract încheiat înainte de intrarea în vigoare 

a Legii nr.72/2013, dispozițiile de lege criticate atașează alte consecințe juridice decât 

cele existente la momentul încheierii lui, și anume nulitatea absolută a clauzelor abuzive, 

pentru neîndeplinirea unor condiții care nu erau prevăzute de legea în vigoare la acel 

moment, Legea nr.72/2013 definind noțiunea de practică sau clauze abuzive (art.12), 

criteriile de determinare a acestor clauze (art.13) și clauzele considerate de lege ca fiind 

abuzive (art.14). Curtea a mai precizat că sancțiunea nulității absolute a clauzelor abuzive 

prevăzută de art.15 din Legea nr.72/2013 a fost reglementată pentru neîndeplinirea unor 

cerințe prevăzute de lege nouă, iar potrivit dispozițiilor de lege criticate, această sancțiune 

se aplică și clauzelor inserate în contractele încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii 

nr.72/2013, respectiv data de 5 aprilie 2013, pentru încălcarea unor cerințe neprevăzute 

de legea în vigoare la data încheierii contractelor. 22. Or, Curtea a constatat că, potrivit 

principiului constituțional al neretroactivității legii, nulitatea unui act juridic trebuie să fie 

cârmuită de legea în vigoare la momentul încheierii acestuia. Astfel, contractele valabil 

încheiate sub imperiul unei legi nu pot desființate de legea nouă.  

Prin urmare, Curtea a constatat că, pentru a respecta principiul constituțional al 

neretroactivității legii civile, contractele încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii 
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nr.72/2013 trebuie să fie excluse din sfera de aplicare a acesteia, în ceea ce privește 

sancțiunea nulității absolute. 

 Curtea Constituţională, prin decizia din 17 decembrie 2015, nepublicată până 

la acest moment, a constatat neconstituţionalitatea prevederilor art.666 din Codul de 

procedură civilă privind încuviinţarea executării silite de către executorul judecătoresc, 

stabilind că acestea contravin prevederilor constituţionale ale art.1 alin.(4), prin prisma 

exercitării de către executorii judecătoreşti a unei activităţi specifice instanţelor 

judecătoreşti, precum şi ale art.21 alin.(3) şi art.124, prin prisma faptului că declanşarea 

procedurii executării silite este sustrasă controlului judecătoresc, iar, în acest fel, pe de o 

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

independenţei autorităţii, nu sunt respectate, iar, pe de altă parte, înfăptuirea justiţiei este 

„delegată” executorului judecătoresc.  

Prin efectul acestei decizii, preconizăm o modificare legislativă în ceea ce priveşte 

competenţa de soluţionare a cererii de încuviinţare a executării silite, competenţă ce 

aparţinea instanţei de executare anterior modificărilor aduse prin Legea nr.138/2014 şi, 

implicit, un volum de dosare nou-înregistrate în anul 2016, vizând procedurile de 

executare, cel puţin egal cu cel din anul 2014.   

  

Impactul principalelor modificări legislative operate în cursul anului 2015  

asupra activităţii Secţiei penale a Judecătoriei Iaşi 

Modificările legislative în materie penală care au avut un impact asupra activităţii 

Secţiei penale în cursul anului 2015 au fost relativ reduse ca număr, în cea mai mare parte 

fiind soluţii legislative adoptate ca urmare a deciziilor prin care Curtea Constituţională 

constatase anterior neconstituţionalitatea unor prevederi procedurale.  

Modificările aduse Codului de procedură penală prin O.U.G. nr. 82/2014, 

publicată în Monitorul Oficial la 15.12.2014 au fost aplicate în practica Secţiei penale în 

cursul anului 2015. Întrucât prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 712/2014, publicată în 

Monitorul Oficial la 15.01.2015, s-a constatat că prevederile art. 211-217 Cod procedură 

penală erau neconstituţionale, întrucât dădeau posibilitatea organelor judiciare să dispună 

măsurile preventive ale controlului judiciar şi ale controlului judiciar pe cauţiune pentru 

perioade nelimitate, contravenind astfel art. 53 din Constituţie, prin O.U.G. nr. 82/2014 a 
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fost introdus art. 215¹, care prevede: limitarea duratei pentru care poate fi dispusă măsura 

controlului judiciar şi a controlului judiciar pe cauţiune de judecătorul de drepturi şi 

libertăţi, de judecătorul de cameră preliminară sau de instanţa de judecată la 60 de zile; 

calea de atac a plângerii la judecătorul de drepturi şi libertăţi împotriva ordonanţei 

procurorului de prelungire a duratei acestor măsuri preventive; durata maximă a 

controlului judiciar în cursul urmăririi penale, respectiv în cursul judecăţii în primă 

instanţă. Tot prin O.U.G. nr. 82/2014 a fost introduse alin. 7 al art. 207, privind 

verificarea periodică, dar nu mai târziu de 60 de zile, din oficiu, a măsurii preventive a 

controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune, în cursul procedurii de cameră 

preliminară, şi alin. 5 al art. 208, privind verificarea periodică, dar nu mai târziu de 60 de 

zile, din oficiu, a măsurii preventive a controlului judiciar sau a controlului judiciar pe 

cauţiune, în cursul judecăţii. 

Tot în materia măsurilor preventive a fost adoptată O.U.G. nr. 24/2015, publicată 

în Monitorul Oficial la 30.06.2015, urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 361/2015,  

prin care s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222 din Codul de 

procedură penală, cu motivarea 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 contravin Constituţiei, de vreme ce 

organele judiciare pot dispune măsura arestului la domiciliu pentru perioade nelimitate de 

timp, pe cale de consecinţă fiind restrâns, în mod nelimitat temporal, exerciţiul 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale vizate de conţinutul acestei măsuri. Prin această 

ordonanţă de urgenţă au fost modificate alin. 6 al art. 207 şi alin. 4 al art. 208 din Codul 

de procedură penală, privind extinderea verificării periodice efectuate de judecătorul de 

cameră preliminară, respectiv de instanţa de judecată, asupra măsurii arestării preventive 

sau a arestului la domiciliu şi la intervenirea unor temeiuri noi, care să justifice 

menţinerea măsurii. De asemenea, a fost modificat art. 222, prin introducerea alin. 12, 

care prevede durata pentru care poate fi dispusă măsura arestului la domiciliu în 

procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţii, de cel mult 30 de zile, precum şi 

durata maximă a măsurii preventive în cursul judecăţii în primă instanţă, prin trimitere la 

art. 239 Cod procedură penală. 
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Dincolo de modificările legislative, activitatea Secţiei penale a fost influenţată de 

deciziile Curţii Constituţionale prin care s-a constatat caracterul neconstituţional al unor 

dispoziţii de drept penal material sau procesual: 

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 603 din 6.10.2015, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 845/13.11.2015 s-a constatat că sintagma „raporturi comerciale” din cuprinsul 

art. 301 alin. 1 Cod penal, care incriminează conflictul de interese, şi sintagma „ori în 

cadrul oricărei persoane juridice” cuprinsă în art. 308 alin. 1 Cod penal, cu raportare la 

art. 301 Cod penal, prin care se lărgeşte sfera persoanelor de care sau în legătură cu care 

poate fi săvârşit conflictul de interese, sunt neconstituţionale. Curtea a considerat, pe de-o 

parte, că sintagma „raporturi comerciale” este lipsită de claritate, precizie şi 

previzibilitate, iar pe de altă parte că incriminarea conflictului de interese în mediul privat 

reprezintă o încălcare nejustificată a libertăţii economice şi a dreptului la muncă. 

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 363 din 7.05.2015, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 495/6.07.2015 s-a constatat că dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru 

prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, care incrimina fapta de reţinere şi nevărsare, 

cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau 

contribuţii cu reţinere la sursă, sunt neconstituţionale, întrucât nu respectă exigenţele 

constituţionale referitoare la calitatea legii, respectiv nu întrunesc condiţiile de claritate, 

precizie, previzibilitate şi accesibilitate, fiind contrare art. 5 alin. 1 din Constituţie. În 

intervalul legal de 45 de zile de la publicarea deciziei în Monitorul Oficial prevăzut de 

art. 31 alin. 3 din Legea nr. 47/1992, legiuitorul nu a pus reglementarea respectivă în 

acord cu prevederile constituţionale, astfel încât de la expirarea acestui interval textul de 

incriminare şi-a încetat efectele juridice. Drept consecinţă, în cauzele având ca obiect 

judecarea unor astfel de infracţiuni s-au dispus soluţii de achitare, pe rolul instanţei fiind 

înregistrate în a doua jumătate a anului 2015 cereri de revizuire împotriva sentinţelor 

penale pronunţate anterior în sensul condamnării pentru infracţiunea prevăzută de art. 6 

din legea nr. 241/2005. În plus, au fost înregistrate contestaţii la executare formulate din 

oficiu cu privire la sentinţe anterioare de condamnare pentru această infracţiune la 

pedepse cu executare efectivă, în cea mai mare parte fiind vorba despre pedeapsa amenzii 

penale. 
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În materie procesuală, în primul rând trebuie menţionate deciziile prin care au fost 

declarate neconstituţionale anumite soluţii legislative menite să contureze caracterul 

necontradictoriu al procedurii în anumite situaţii sau în judecarea anumitor cereri, din 

acest punct de vedere Curtea Constituţională menţinând direcţia deschisă prin deciziile 

nr. 599 şi 641 din 2014. Drept consecinţă a publicării acestor decizii procedura în 

respectivele situaţii sau cereri a căpătat, practic, un caracter contradictoriu: 

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 166 din 17.03.2015, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 264/21.04.2015 s-a constatat, în materia procedurii speciale a confiscării sau a 

desfiinţării unui înscris în cazul clasării, că dispoziţiile art. 549¹ alin. 2 Cod procedură 

penală, referitoare la procedura scrisă de comunicare a ordonanţei şi a notelor scrise, sunt 

neconstituţionale, iar soluţiile legislative cuprinse în alin. 3 şi în alin. 5 al respectivului 

articol, potrivit cărora judecătorul de cameră preliminară, respectiv instanţa ierarhic 

superioară sau completul competent se pronunţă în camera de consiliu, fără participarea 

procurorului sau a persoanelor ale căror drepturi sau interese legitime pot fi afectate sunt 

neconstituţionale. 

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 235 din 7.04.2015, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 364/26.05.2015 s-a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în art. 484 alin. 2 

Cod procedură penală, care exclude persoana vătămată, partea civilă şi partea 

responsabilă civilmente de la audierea în faţa instanţei de fond în procedura acordului de 

recunoaştere a vinovăţiei este neconstituţională. 

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 423 din 9.06.2015, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 538/20.07.2015 s-a constatat că soluţia legislativă potrivit căreia contestaţia 

privind durata procesului penal se soluţionează fără participarea procurorului şi a părţilor, 

cuprinsă în art. 488
4
 alin. 5 Cod procedură penală este neconstituţională. 

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 506 din 30.06.2015, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 539/20.07.2015, s-a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în art. 459 alin. 2 

Cod procedură penală, potrivit căreia admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire se 

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

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 542 din 14.07.2015, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 707/21.09.2015 s-a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în art. 431 alin. 1 
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din Codul de Procedură penală potrivit căreia admisibilitatea în principiu a contestaţiei în 

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

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 496 din 23.06.2015, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 708/22.09.2015 s-a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în art. 335 alin. 4 

Cod procedură penală, în sensul că judecătorul de cameră preliminară hotărăşte asupra 

confirmării redeschiderii urmăririi penale „fără participarea procurorului şi a suspectului 

sau, după caz, a inculpatului”, este neconstituţională. 

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 76 din 26.02.2015, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 174/13.03.2015 s-a constatat că soluţia legislativă de excludere a procurorului 

de la dezbaterea contradictorie a probelor cuprinsă în art. 374 alin. 7 teza a doua din 

Codul de Procedură penală este neconstituţională. 

Printre deciziile de neconstituţionalitate în materie procesuală, mai amintim: 

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 336 din 30.04.2015, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 342/19.05.2015 s-a constatat că dispoziţiile art. 235 alin. 1 din Codul de 

procedură penală, privind termenul de depunere a propunerii de prelungire a măsurii 

arestării preventive sunt constituţionale în măsura în care nerespectarea termenului „cu 

cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive” atrage incidenţa art. 268 

alin. 1 Cod procedură penală, respectiv decăderea din exerciţiul dreptului şi nulitatea 

actului făcut peste termen. 

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 552 din 16.07.2015, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 707/21.09.2015 s-a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în art. 3 alin. 3 teza 

a doua Cod procedură penală conform căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii 

netrimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată este 

neconstituţională, prin urmare judecătorul de cameră preliminară care verifică legalitatea 

soluţiei de netrimitere în judecată în cadrul plângerii formulate împotriva soluţiei 

procurorului nu mai poate exercita funcţia de judecată în aceeaşi cauză. 

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 631 din 8.10.2015, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 831/6.11.2015 s-a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în art. 347 alin. 1 

Cod procedură penală conform căreia numai procurorul şi inculpatul pot face contestaţie 

cu privire la modul de soluţionare a cererilor şi excepţiilor, precum şi împotriva soluţiilor 
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de la art. 346 alin. 3-5 Cod procedură penală, în faza camerei preliminare, este 

neconstituţională. 

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 740 din 3.11.2015, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 927/15.12.2015 s-a constatat că dispoziţiile art. 22 alin. 10 din Codul de 

procedură penală, potrivit cărora durata privării de libertate dispusă prin măsura arestului 

la domiciliu nu se ia în considerare pentru calculul duratei maxime a măsurii arestării 

preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale, sunt neconstituţionale. 
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Capitolul III 

 

Independenţa şi răspunderea judecătorilor si personalului 

auxiliar 

 

 Secţiunea 1. Răspunderea disciplinară a judecătorilor și a personalului 

auxiliar  

 Aspecte privind răspunderea judecătorilor   

 Evaluarea activității profesionale a judecătorilor s-a desfăşurat în perioada 02 

februarie-02 martie 2015. În concret, a fost evaluată activitatea unui număr de 7 de 

magistraţi, rezultatul activităţii de evaluare fiind reflectat în fişele de evaluare, în 

procesele-verbale încheiate cu ocazia interviului, întocmite pentru fiecare persoană în 

parte, precum şi în rapoartele de evaluare. În urma activităţii de evaluare au fost acordate 

un număr de 7 de calificative „Foarte bine” şi nu s-a formulat nicio contestaţie împotriva 

calificativelor acordate. 

În conformitate cu dispoziţiile art.97 din Legea nr.303/2004, republicată, privind 

statutul judecătorilor şi procurorilor şi art.45 indice 1 din Legea nr.317/2004, republicată, 

privind Consiliul Superior al Magistraturii, pe parcursul anului 2015, ca urmare a 

petiţiilor formulate cu privire la magistraţi din cadrul Judecătoriei Iaşi, au fost efectuate 

verificări prealabile de către Inspecţia Judiciară din cadrul CSM pentru a se stabili dacă 

există indiciile privind săvârşirea unor abateri disciplinare dintre cele prevăzute în art.99 

din Legea nr.303/2004 republicată.  

Din cele 43 de sesizări aduse la cunoştinţa conducerii Judecătoriei Iaşi şi în urma 

cărora s-au efectuat verificări prealabile cu privire la aspectele semnalate, Serviciul 

pentru Judecători al Inspecţiei Judiciare din cadrul CSM a constatat că nu se conturează 

indiciile săvârşirii unor abateri disciplinare, soluţiile fiind de clasare a sesizărilor, 

apreciindu-se ca nu se reţin indicii privind săvârşirea vreuneia din abaterile disciplinare 

prevăzute de dispoziţiile art.99 din Legea nr.303/2004 republicată. 
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Aspecte privind răspunderea personalului auxiliar de specialitate 

Pentru buna înfăptuire a actului de justiţie, munca personalului auxiliar de 

specialitate constituie un element important, competenţa şi îndeplinirea corectă a 

sarcinilor ce-i revin acestei categorii de personal având un rol esenţial în buna desfăşurare 

a întregii activităţi a instanţelor judecătoreşti.  

Conform legislaţiei actuale, personalul auxiliar de specialitate din instanţele 

judecătoreşti din România are numeroase competenţe, atât în managementul dosarelor şi 

în realizarea şedinţelor de judecată, cât şi în cadrul compartimentelor auxiliare ale 

instanţei, contribuind în mod semnificativ la soluţionarea cu celeritate a cauzelor aflate pe 

rolul instanţelor şi fiind, totodată, categoria de personal care vine în contact direct cu 

publicul, acest din urmă aspect fiind relevant pentru îmbunătăţirea imaginii justiţiei.  

Importanţa rolului pe care activitatea personalului  auxiliar de specialitate îl are în 

înfăptuirea actului de justiţie, reclamă din partea acestei categorii de personal o 

competenţă profesională deosebită şi o îndeplinire conştientă şi profesionistă a tuturor 

îndatoririlor de serviciu.  

 Aceste elemente sunt analizate şi apreciate în cadrul procedurii de evaluare a 

activităţii personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, evaluare care se 

realizează anual. 

Evaluarea activităţii profesionale desfăşurate în cursul anului 2014 de personalul 

auxiliar şi conex de la nivelul instanţei, a avut loc în perioada 5 februarie -13 februarie 

2015, astfel cum s-a stabilit prin Decizia nr.6 din 03.02.2015  a preşedintelui instanţei. 

Evaluarea personalului auxiliar de specialitate şi conex a fost efectuată de preşedintele 

instanţei, în două etape. Prima etapă a constat în acordarea de note între 1 şi 5, având în 

vedere gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă menţionate în fişele de evaluare, 

pe baza cărora, ulterior, preşedintele instanţei a procedat la acordarea de calificative, la 

propunerea grefierului şef al instanţei, potrivit art. 2 alin. 1 din Ordinul Ministrului 

Justiţiei nr. 3278/C din 01.10.2012. În a doua etapă, fiecare salariat evaluat a susţinut un 

interviu, în cadrul căruia, printre altele, i s-a adus la cunoştinţă salariatului evaluat 

calificativul acordat,  s-a datat şi s-a semnat fişa de evaluare şi s-a precizat de către 
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salariatul evaluat dacă este de acord cu rezultatul evaluării sau dacă îl contestă. În 

concret, a fost evaluată activitatea unui număr de 91 de persoane, membri ai personalului 

auxiliar de specialitate şi conex, rezultatul activităţii de evaluare fiind reflectat în fişele de 

evaluare şi în procesele-verbale încheiate cu ocazia interviului întocmite pentru fiecare 

persoană în parte. 

  În urma activităţii de evaluare au fost acordate un număr de 80  de calificative 

„Foarte bine”, un număr de 8 calificative „Bine” şi un calificativ „Satisfăcător”, acest 

aspect permiţând a se concluziona că activitatea personalului auxiliar de specialitate şi 

conex din cadrul Judecătoriei Iaşi s-a desfăşurat, pe parcursul anului 2014, la parametri 

optimi. Se impune a menţiona că  un singur calificativ „Bine” a fost contestat de către un 

membru al personalului auxiliar, contestaţia fiind respinsă prin decizie dată de comisia 

prevăzută de art. 10 alin. 3 din Ordinul nr. 3278/C din 01.10.2012 al Ministrului Justiţiei, 

prin care a fost aprobat Regulamentul privind procedura de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate şi conex din cadrul 

instanţelor judecătoreşti, constituită la nivelul Judecătoriei Iaşi prin Hotărârea nr. 6 din 

25.02.2015 a Colegiului de Conducere al Judecătoriei Iaşi. Cu privire la celelalte 

calificative acordate nu s-au  formulat contestaţii.  

Referitor la răspunderea disciplinară a personalului auxiliar de specialitate  şi 

conex din cadrul Judecătoriei Iaşi, trebuie arătat că, în cursul anului 2015 nu a existat 

niciun caz în care preşedintele instanţei apreciind că ar fi existat indicii privind săvârşirea 

unor abateri disciplinare, să fi dispus efectuarea  cercetării prealabile. 

  

Secţiunea a 2-a. Răspunderea penală a judecătorilor și a personalului auxiliar  

Aspecte privind răspunderea judecătorilor   

Pe parcursul anului 2015 nu au existat situații de începere a urmăririi penale sau 

de punere în mișcare a urmăririi penale cu privire la judecătorii instanței . 

 

Aspecte privind răspunderea personalului auxiliar de specialitate 

În ceea ce priveşte personalul auxiliar de specialitate, pe parcursul anului 2015, la 

nivelul Judecatoriei Iaşi a existat un singur caz de suspendare din funcţia de grefier, prin 

Decizia nr. 374/23.10.2015 a Preşedintelui Curţii de Apel Iaşi, începând cu data de 
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23.10.2015, ca urmare a luării măsurii arestării preventive împotriva doamnei grefier 

Prelipcean Mihaela-Gabriela. Ulterior, prin Decizia nr. 405/25.11.2015 a Preşedintelui 

Curţii de Apel Iaşi, s-a constatat încetarea acestei suspendări la data de 20.11.2015 şi s-a 

dispus o nouă suspendare din funcţie, începând cu data de 25.11.2015, ca urmare a luării 

măsurii controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile.  

Menţionăm că faptele care fac obiectul cercetării nu sunt în legătură cu 

exercitarea atribuţiilor de serviciu.  
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Capitolul IV 

 

Rolul instanţei  în dezvoltarea spaţiului european  

şi cooperarea internaţională 

 

Spațiul de libertate, securitate si justiție al Uniunii Europene este consacrat prin 

Tratatul de la Lisabona care urmărește să consolideze realizarea unui spaţiu european 

comun în care persoanele să circule liber şi să beneficieze de o protecţie judiciară eficace. 

Realizarea unui astfel de climat are repercusiuni asupra domeniilor în care aşteptările 

cetăţenilor europeni sunt ridicate, cum ar fi imigraţia, combaterea criminalităţii 

organizate sau terorismul. Aceste probleme au o puternică dimensiune transfrontalieră şi, 

prin urmare, necesită o cooperare eficace la nivel european. 

In ceea ce privește cooperarea judiciară în materie civilă, Tratatul de la Lisabona 

autorizează instituţiile europene să adopte noi măsuri în ceea ce priveşte: punerea în 

aplicare a principiului recunoaşterii reciproce; accesul efectiv la justiţie; dezvoltarea 

metodelor alternative de soluţionare a litigiilor; formarea magistraţilor şi a personalului 

din justiţie. 

In ceea ce privește cooperarea judiciara in materie penala, odată cu eliminarea 

celui de-al treilea pilon al UE, aceasta devine un domeniu în care instituţiile europene pot 

să legifereze. Concret, instituţiile europene pot să stabilească reguli minime în ceea ce 

priveşte definirea şi sancţionarea infracţiunilor penale cele mai grave. Uniunea 

Europeană poate să intervină, de asemenea, în definirea unor reguli comune în ceea ce 

priveşte derularea procedurilor penale, de exemplu în ceea ce priveşte admisibilitatea 

probelor sau drepturile persoanelor. 

În relațiile cu state din afara Uniunii Europene, cooperarea judiciară internațională 

are la bază fie Convențiile de la Haga din 1965 și 1970, fie tratatele bilaterale, dar și 

principiul curtoaziei internaţionale şi reciprocităţii prevăzut de Legea nr.189/2003. 

Ulterior datei 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 
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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.  

Aplicarea dispoziţiilor comunitare şi a normelor de cooperare judiciară în materie 

civilă, în cadrul Judecătoriei Iaşi s-a realizat în forme multiple, atât în cadrul diverselor 

etape ale procesului jurisdicţional al instanţei naţionale, cât şi la momentul soluţionării 

cererilor formulate de alte state în cadrul compartimentului specializat în materia 

cooperării judiciare.  

În ceea ce priveşte  comunicarea cererilor de chemare în judecată  şi a citaţiilor,  au 

fost aplicate pe scară mai largă dispoziţiile Regulamentului CE nr.1393/2007 privind 

notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în 

materie civilă sau comercială, însă, luând în considerare faptul că prevederea comunitară 

anterior menţionată permite comunicarea prin intermediul serviciilor de curierat, din 

dispoziţia preşedintelui de complet, parte a comunicărilor s-au realizat şi prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire  

De exemplu, astfel de comunicări s-au efectuat în Italia, Spania, Franţa, Marea 

Britanie, Germania, Spania. Judecătorii fie au optat pentru una dintre cele două variante, 

fie le-au folosit pe amândouă. 

De asemenea, o parte din comunicările cu state terţe s-au efectuat prin intermediul 

Ministerului Justiţiei, în baza tratatelor bilaterale, a Convenţiei de la  Haga adoptată în 

1965 privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare 

în materie civilă sau comercială, la care România a aderat prin Legea nr.124/2003, 

respectiv în baza principiului curtoaziei internaţionale şi reciprocităţii prevăzut de Legea 

nr.189/2003.  

De exemplu, astfel de comunicări s-au efectuat în: Norvegia, Elveţia, Republica 

Moldova, Israel, Liban, SUA.  
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În privinţa obţinerii de probe, mai cu seamă completurile specializate în 

soluţionarea cauzelor de minori şi familie au făcut aplicarea dispoziţiilor Regulamentului 

CE nr.1206/2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre în materia obţinerii 

de probe în materie civilă şi comercială. Astfel, în cadrul dosarelor repartizate acestor 

complete s-a apelat la procedura simplificată, rapidă şi directă de efectuare a actelor de 

cercetare, în special prin utilizarea formularului A anexă la regulament, înaintat direct 

instanţei solicitate, urmărindu-se obţinerea de date privind veniturile realizate de părţi, 

verificarea condiţiilor de creştere şi educare a minorilor, luarea opiniei minorilor cu 

privire la măsurile ce se impun  referitor la aceştia, etc. 

De exemplu, în materie de divorţ şi răspundere părintească, în temeiul 

Regulamentului 1206/2001, s-au efectuat acte de cercetare şi de administrare a 

probatoriului în Regatul Unit al Marii Britanii, Italia, Franţa, Germania, Spania, în 

următoarele tipuri de cauze: majorare pensie de întreţinere (relaţii privind veniturile 

realizate de către pârât în Regatul Unit al Marii Britanii), divorţ cu minori (ancheta 

socială la reşedinţa părţilor din Italia). 

De asemenea, completele specializate în aceeaşi materie au aplicat şi Regulamentul 

(CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, 

recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia 

răspunderii părinteşti. Dispoziţiile acestui regulament au fost aplicate în special în 

verificarea competenţei instanţei de judecată învestite cu soluţionarea cauzelor privind 

răspunderea părintească şi  obligaţii de întreţinere. 

În cauzele de divorţ, completele  specializate au  procedat la verificarea legii 

aplicabile divorţului în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr.1259/2010 de 

punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile 

divorţului. 

În situaţia părţilor cu domiciliul în afara spaţiului UE, s-a procedat la obţinerea 

probelor prin mijlocirea Ministerului Justiţiei, raportat la dispoziţiile convenţiilor 

bilaterale sau la dispoziţiile Convenţiei de la Haga adoptată în 1970 privind obţinerea de 

probe în străinătate în materie civilă sau comercială, la care România a aderat prin Legea 

nr.175/2003. Spre exemplu, s-au solicitat date din Liban, Republica Moldova, Israel. 
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Pe rolul completelor specializate în materia cooperării judiciare (unul înfiinţat la 

Judecătoria Iaşi încă din anul 2008, cel de-al doilea complet fiind înfiinţat în 2014 pe 

considerente de respectare a principiului distribuirii aleatorii a cauzelor), în anul 2015 au 

fost înregistrate un număr de 36 de solicitări ale instanţelor din state membre UE pentru a 

duce la îndeplinire formalităţile de notificare a actelor judiciare şi extrajudiciare 

persoanelor fizice sau juridice cu domiciliul/sediul în România în temeiul 

Regulamentului CE nr.1393/2007, respectiv 5 solicitări similare din partea unor state care 

nu sunt membre UE, în temeiul Convenţiei de la Haga din 15 noiembrie 1965. 

De asemenea, au existat şi 2 cereri din partea unor subiecte de drept din România 

(executori judecătoreşti şi notari publici) de comunicare a unor acte în baza acestui 

Regulament către subiecte de drept din alte state. 

Tot în cadrul compartimentului specializat s-a înregistrat şi 1 (una) cerere de 

asistenţă judiciară internaţională formulată de către Ministerul de Justiţie al Republicii 

Moldova, având ca obiect comunicarea extraselor de uz oficial al unor acte de stare 

civilă, în conformitate cu dispoziţiile art.23 din Tratatul încheiat de România cu acest 

stat, aprobat prin Legea nr.177/1997. Au fost înregistrate 2 cereri de comunicare a unor 

acte sau de comisii rogatorii, formulate de instanţe din Republica Moldova, în temeiul 

art.14 din acelaşi act normativ, dar nicio cerere de administrare probe.  

Au mai fost înregistrate în cadrul compartimentului şi 6 cereri întemeiate pe 

dispoziţiile art.39 ale Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 pentru eliberarea de certificate 

privind hotărârile judecătoreşti în materie matrimonială şi de certificate privind hotărârile 

judecătoreşti în materia răspunderii părinteşti (unul în materia răspunderii părinteşti, cinci 

în materie matrimonială). 

Nu s-a înregistrat nicio cerere în cadrul acestui compartiment întemeiată pe 

Regulamentul (CE) nr.1206/2001 al Consiliului privind cooperarea între instanţele 

statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială. 

În fine, au fost înregistrare 2 cereri întemeiate pe Regulamentul (CE) nr. 4/2009 

privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea 

în materie de obligaţii de întreţinere. 
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Judecătorii instanţei au aplicat şi dispoziţii de drept comunitar, respectiv practica 

CJUE în diverse cauze, mai ales în cele privitoare la clauze abuzive în contracte de 

împrumut bancar.  

Astfel, magistraţii secţiei civile a Judecătoriei Iaşi au apelat la jurisprudenţa 

constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu ocazia motivării respingerii 

solicitărilor de sesizare a CJUE cu întrebări preliminarii, procedând la analiza 

aplicabilităţii directe a prevederilor art.3 şi 4 din Directiva 87/102/CEE a Consiliului din 

22 decembrie 1986, precum şi art.4 alin.2 din Directiva 93/13/CEE, în sensul 

interpretărilor realizate şi de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în jurisprudenţa 

sa. 

În materie de clauze abuzive, s-a făcut referire, de exemplu, la hotărârile pronunţate 

de CJUE în cauzele „Pohotovost v. Iveta Korckovska” la data de 16.11.2010; C-240/98 - 

Oceano Grupo Editorial S.A. contra Rocio Murciano Quintero; cauza C – 484/08 “Caja 

de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid contra Asociación de Usuarios de Servicios 

Bancarios (Ausbanc)” din 03.06.2010; C-618/10 privind „Banco Español de Crédito SA 

c. Joaquín Calderón Camino” din 14 iunie 2012; C-240/98-C-244/98, Rec, p. 1-4941, 

punctul 25; cauza „Mostaza Claro, C-168/05”, Rec, p. 1-10421, punctul 25, hotărârea din 

26 octombrie 2006), cauza 283/81 „Cilfit şi Lanificio di Gavardo c Ministerul Sănătăţii”. 

În acest an, au fost identificate în practica din acest an a completurilor Judecătoriei 

Iaşi cauze în materie de somaţie de plată europeană. 

Dispoziţiile Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 

Libertăţilor Fundamentale, aşa cum sunt interpretate în jurisprudenţa C.E.D.O., au fost 

aplicate în mod constant de către judecătorii din cadrul Judecătoriei Iaşi, în judecarea şi 

soluţionarea cauzelor. 

În materie civilă, au continuat să îşi găsească aplicabilitatea, şi în anul 2015, 

anumite hotărâri ale CEDO în diverse materii: 

- contravenţională (pentru prezumţia de nevinovăţie, în ceea ce priveşte regimul 

probatoriu şi răsturnarea sarcinii probei, cu privire la proporţionalitatea între faptă şi 

consecinţele acesteia): Ozturk contra Germaniei; Ziliberberg împotriva Moldovei din 1 

februarie 2005; Garyfallou AEBE contra Greciei din 22 septembrie 1998, paragr. 56; 

Dorota Szott-Medinska şi alţii împotriva Poloniei din 09.10.2003; Anghel împotriva 
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României; Janosevic contra Suediei; Haiducu şi alţii c. României; Nicoleta Gheorghe 

contra României; cauza Salabiaku contra Franţei; Allenet de Ribemont contra Franţei, 

cauza Lefter împotriva României etc.; 

- minori şi familiei: cauza Monory contra României, cauza Ignaccolo-Zenide contra 

României; cauza R c Marii Britanii; cauza Hoffman c Austriei, cauza Keegan c. Irlandei; 

- drept de proprietate: cauza Moşteanu c României; 

- liber acces la justiţie: decizia de inadmisibilitate din 15 aprilie 2014, din cauza 

Lefter împotriva României (cererea nr. 66268/13); cauza Iosif şi alţii împotriva 

României; cauza Golder vs. UK; Cauzele Tolstoy-Miloslavsky împotriva UK şi Kreuz 

împotriva Poloniei; 

- contestaţie la executare: Iosif ş.a. contra României; 

- altele: cauza „Cosic contra Croaţia” 

 

În materie penală, dreptul Uniunii Europene a pus la dispoziţia instanţelor toate 

instrumentele necesare asigurării executării hotărârilor penale care presupun situaţii de 

extraneitate. Actele normative adoptate la nivelul Uniunii Europene şi-au găsit 

aplicabilitate în special în domeniul cooperării judiciare, fiind preluate prin Legea 

nr.302/2004, modificată succesiv, privind cooperarea judiciară în materie penală. Astfel, 

executarea mandatelor europene de arestare, recunoaşterea hotărârilor penale pronunţate 

de instanţele străine, ordinele de indisponibilizare, executarea sancţiunilor pecuniare, 

posibilitatea de transfer a procedurilor au constituit mijloace eficiente la dispoziţia 

instanţei pentru a nu lipsi de finalitate hotărârile penale străine, legislaţia secundară 

comunitară detaliind şi făcând treptat tot mai funcţională aplicarea acestor instituţii. Tot 

graţie instrumentelor comunitare, cooperarea dintre instanţele comunitare, şi în general 

dintre organele judiciare a devenit mult mai facilă şi rapidă, reducându-se durata 

proceselor în care există astfel de elemente de extraneitate, iar schimbul de informaţii 

făcându-se mult mai uşor. 

 Este de menționat că, în realizarea cooperării judiciare în materie penală, în cursul 

anului 2015, Judecătoria Iași a emis un număr de 28 mandate europene de arestare (din 

care 25 au fost emise în baza mandatelor de executare a pedepsei închisorii şi 3 au fost 

emise în baza mandatelor de arestare preventivă). Dintre acestea, 18 mandate au fost puse 
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în executare, persoanele vizate fiind predate efectiv, 2 mandate au fost retrase, iar 8 

mandate nu au fost executate până în prezent (doi condamnaţi au fost arestaţi în Regatul 

Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, fiind transmise mandatele europene de arestare 

traduse în limba engleză, către autorităţile judiciare străine, iar şase condamnaţi nu au 

fost încă localizaţi).  

 Totodată, mai multe hotărâri judecătoreşti pronunţate de state membre ale Uniunii 

Europene prin care au fost aplicate, de regulă, pedepse privative de libertate au fost 

recunoscute pe cale principală sau pe cale incidentală, în cadrul unor cereri având ca 

obiect contopirea pedepselor sau contestaţie la executarea pedepsei.  

 De asemenea, in anul 2015, pe rolul acestei instanţe au fost înregistrate 25 cereri 

formulate de autoritățile judiciare străine având ca obiect ,,recunoașterea și executarea 

sancțiunilor pecuniare” aplicate de către acestea unor cetățeni români, 21 de cereri de 

asistență judiciară internațională, având ca obiect notificarea unor acte judiciare şi o 

cerere având ca obiect comisie rogatorie constând în audierea unor inculpaţi. 

Odată cu aderarea Uniunii Europene la Convenţia europeană pentru protecţia 

drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, prin dispozițiile art. 6 alin. 2 Tratatului 

Uniunii Europene, astfel cum este modificat de Tratatul de la Lisabona, se amplifică rolul 

judecătorului naţional în asigurarea protecţiei efective a drepturilor consacrate prin 

Convenţie, dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor 

asigurând preeminența reglementărilor internaționale în domeniu. Prin aceste prevederi se 

asigură garanţii efective şi concrete pentru aplicarea normelor Convenţiei în dreptul 

intern, atât de către forul abilitat să adopte legile naţionale, cât şi de către instanţele 

judecătoreşti chemate să le interpreteze şi să le aplice. Astfel, judecătorul naţional este şi 

rămâne pe deplin responsabil în aplicarea directă şi uniformă a Convenţiei, devenind un 

element-cheie în asigurarea protecţiei juridice efective a drepturilor omului. 

Pentru că dezvoltarea spațiului judiciar european este un proces complex, în 

permanentă evoluție, formarea continuă a judecătorilor în domeniul cooperării judiciare 

este unul dintre obiectivele constante ale magistraților instanței. 
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Capitolul V 

 

Raporturile instanţei cu celelalte instituţii şi 

organisme, precum şi cu societatea civilă 

 

Natura şi specificul activităţii desfăşurate de instanţele judecătoreşti presupun 

stabilirea şi menţinerea unor bune relaţii cu publicul larg, cu anumite categorii 

profesionale implicate în realizarea actului de justiţie, precum şi cu acele instituţii ale 

statului ce desfăşoară o activitate aflată în legătură cu administrarea justiţiei. Aceste 

relaţii au un rol esenţial în buna funcţionare a oricărei instanţe judecătoreşti, de modul lor 

de derulare depinzând atât calitatea actului de justiţie şi imaginea justiţiei ca serviciu 

public, cât şi imaginea magistraţilor şi a personalului auxiliar de specialitate ce-şi 

derulează activitatea în cadrul Judecătoriei Iaşi.  

Privită în ansamblu, colaborarea inter-instituțională a Judecătoriei Iași cu cei 

implicați în înfăptuirea actului de justiție este caracterizează prin deschidere pentru 

dialog, permanența comunicării, disponibilitate, implicare și respect reciproc. 

 

Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii 

Pe parcursul anului 2015, raporturile dintre Judecătoria Iaşi şi Consiliul Superior 

al Magistraturii s-au desfăşurat în condiţiile prevăzute de Legea nr.303/2004, Legea 

nr.317/2004 şi Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, în 

considerarea rolului CSM de garant al independenţei justiţiei, cu consecința menținerii 

relațiilor la un nivel corespunzător derulării activităţilor fiecăruia. 

De asemenea, ca instituţie implicată în demersul de unificare a practicii judiciare 

şi de asigurare a formării profesionale continue a magistraţilor prin intermediul 

Institutului Naţional al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat 

instanţelor, în mod constant, exprimarea de puncte de vedere în interesul realizării celor 

două obiective mai sus menţionate, precum şi pentru avizarea unor proiecte de acte 

normative referitoare la organizarea sistemului judiciar.  
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Instanţa a conlucrat cu Consiliul Superior al Magistraturii în îndeplinirea 

obiectivelor şi a măsurilor stabilite prin Planul de acţiune pentru îndeplinirea 

condiţionalităţilor din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare a Progresului 

Realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva 

corupţiei, îndeosebi în vederea respectării principiului accesului liber la justiţie şi a 

transparentizării propriei activităţi (aspectele vizînd reforma sistemului judiciar şi lupta 

împotriva corupţiei reprezentînd obiective prioritare în noua strategie pe anul 2016, 

adoptată de Ministerul Justiţiei). 

Apreciem că CSM trebuie să menţină linia de comunicare şi consultare a 

magistraţilor  privind problemele cu care se confruntă sistemul judiciar român şi cu 

privire la celelalte aspecte ce ţin de derularea normală a activităţii acestei instituţii, 

precum și să continue demersurile în vederea creşterii capacităţii sale de a garanta 

independenţa justiţiei, de a asigura un sistem de promovare şi de evaluare fundamentat pe 

performanţă profesională, de a prezenta într-o manieră profesionistă problemele pe care 

încearcă să le soluţioneze şi de a menţine comunicarea cu toate instanţele din România.  

 

Raporturile cu instanţele superioare (Curtea de Apel Iaşi şi Tribunalul Iaşi)   

În anul 2015, menţinând cadrul general de tradiţie, Judecătoria Iaşi a beneficiat în 

mod constant şi semnificativ de sprijinul susţinut al Curţii de Apel Iaşi şi al Tribunalului 

Iaşi, în aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor legale privind atribuţiile de coordonare şi 

control în ceea ce priveşte administrarea instanţelor din circumscripţia acestora. 

În acest sens, Curtea de Apel Iaşi, prin echipa de conducere administrativ-

managerială, a luat măsuri prompte de înlăturare a dificultăţilor cu care s-a confruntat 

Judecătoria Iaşi pe parcursul anului precedent, îndeosebi în ceea ce priveşte deficitul de 

personal, insuficienţa spaţiului alocat compartimentului arhivă depozit şi unificarea 

practicii judiciare. În acest sens, se impune a menţiona, cu titlu de exemplu: Decizia 

nr.403 din 20.11.2015 a Președintelui Curții de Apel Iași, de delegare, la Judecătoria Iași, 

a unui judecător din cadrul Judecătoriei Răducăneni pe o perioadă de 6 luni, începând cu 

01.12.2015, organizarea unui concurs, la data de 30.05.2015,  de Curtea de Apel Iaşi, 

pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de grefier, menţinerea detaşării a 

2 agenţi procedurali din schema Curţii de Apel la Judecătoria Iaşi, detaşarea, în perioada 
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01.10.2014-30.03.2015, a unui grefier de la Judecătoria Bârlad la Judecătoria Iaşi, 

implicarea permanentă şi sprijinirea conducerii Judecătoriei în raporturile cu autorităţile 

administraţiei publice locale pentru operaţiunile de organizare eficientă a arhivei depozit 

(alocarea de spaţii externe suplimentare, menţinerea celor deja date în folosinţă gratuită, 

acordarea de termene extinse de utilizare a acestora din urmă), precum şi organizarea 

constructivă a întâlnirilor trimestriale de unificare a practicii judiciare.  

În ceea ce priveşte Tribunalul Iaşi, anul 2015 s-a remarcat prin implicarea 

operativă a membrilor conducerii acestuia, îndeosebi a  preşedintelui Tribunalului, în 

calitate de ordonator terţiar de credite, în complinirea cu celeritate a solicitărilor curente 

ale Judecătoriei Iaşi, formulate în vederea desfăşurării, în condiţii optime, a activităţii 

instanţei, acoperind, în acest sens, o paletă largă de nevoi, de la îmbunătăţirea pregătirii 

profesionale a magistraţilor şi a personalului auxiliar de specialitate şi până la buna 

organizare a compartimentelor şi birourilor Judecătoriei. 

În spiritul acestei colaborări bazate pe comunicare şi respect reciproc, prefigurăm 

menţinerea şi pe parcursul anului 2016 a raporturilor stabilite în perioada supusă analizei.   

    

Raporturile cu Ministerul Justiţiei 

Raporturile pe care Judecătoria Iaşi le-a avut, pe parcursul anului 2015, cu 

Ministerul Justiţiei sunt caracterizate de normalitate şi de colaborare pe componentele de 

interes comun. Judecătoria Iaşi a răspuns în mod operativ solicitărilor Ministerului 

Justiţiei, relaţiile solicitate fiind comunicate cu promptitudine. 

 

Raporturile cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi 

În raporturile cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, s-a menținut, în 

continuare, o bună colaborare, în sensul existenţei, de mai mulţi ani, a unui schimb de 

informaţii de ordin profesional şi a unei modalităţi corespunzătoare de lucru stabilite 

reciproc, care să respecte timpul de studiu necesar pregătirii şedinţelor de judecată şi 

comunicarea oricăror date şi informaţii pentru menţinerea unei relaţii interinstituţionale 

de bună calitate între cele două instituţii, în conformitate cu regulamentele de ordine 

internă ale celor două instituţii şi dispoziţiile legale privind organizarea judiciară. 
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Menţionăm că în anul 2015 dialogul interinstituţional a condus la rezolvarea 

problemelor de ordin tehnic privind preluarea electronică a actelor de sesizare a instanţei 

în materie penală din aplicaţia ECRIS a Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi.  

Considerăm că este necesară cultivarea în continuare a unui dialog permanent 

între reprezentanţii instanţei şi cei ai parchetului, pentru a fi, astfel, identificate 

vulnerabilităţile apărute în organizarea şi desfăşurarea activităţilor judiciare de interes 

comun. 

 

Raporturile cu barourile de avocaţi, corpul mediatorilor, precum şi cu experţii 

judiciari 

Ca şi în cazul raporturilor angajate cu reprezentanţii parchetului, relaţiile cu 

membrii baroului au pornit de la premisa rolului şi a importanţei pe care o are apărătorul, 

ales sau desemnat din oficiu, în procesul civil ori penal. S-a urmărit menţinerea unei 

atitudini demne în şedinţele de judecată şi în afara acestora, bazată pe un respect reciproc, 

cu respectarea Codului deontologic al magistratului şi a prevederilor legale. 

De asemenea, instanţa a relaţionat pozitiv cu corpul mediatorilor de pe raza 

judeţului Iași, stabilind principiile unei colaborări bazate pe valorificarea drepturilor şi a 

intereselor legitime ale justiţiabililor. 

Relaţia dintre instanţă şi membrii corpului de experţi judiciari s-a manifestat pe 

principii de colaborare, în considerarea poziţiei acestora în înfăptuirea actului de justiţie, 

urmărindu-se întotdeauna exercitarea cu bună credinţă a atribuţiilor ce revin părţilor 

implicate şi prin organizarea a două întâlniri comune cu experţii contabili. S-a utilizat cu 

moderaţie aplicarea sancţiunilor judiciare, acestea impunându-se doar în situaţia 

tergiversării nejustificate a efectuării lucrărilor dispuse. 

 

Raporturile cu mass-media 

Ca formator de opinie, mass-media reprezintă o componentă fundamentală a 

societăţii şi, din acest considerent, un important partener de dialog al sistemului judiciar.  

Accesul la informații permite publicului să aibă o imagine corectă cu privire la 

activitatea instanței, încurajează identificarea și semnalarea disfuncțiilor și, totodată, 

contribuie la creșterea încrederii în sistemul judiciar. În acelaşi timp, accesul la informații 
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este de natură să conducă la creșterea standardelor cu privire la transparența 

instituțională, gestionarea fondurilor publice, responsabilitatea personalului și prevenirea 

corupției. Tocmai de aceea, preocuparea pentru a asigura transparenţa actului de justiţie 

s-a menţinut prioritară in activitatea instanţei judecătoreşti. 

Asigurarea transparenţei actului de justiţie presupune, în realitate, o informare 

corectă şi facilă a publicului, realizată inclusiv prin intermediul mass-media.  

În anul 2015, Judecătoria Iași a dezvoltat cu reprezentanţii mass-media o relaţie 

instituită pe principii legale, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 şi ale O.G. 

nr. 27/2002, ziariştii acreditaţi având posibilitatea de a consulta dosarele şi evidenţele 

instanţei privitoare la activitatea de judecată. 

La nivelul Judecătoriei Iaşi a funcţionat, conform Regulamentului de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti, Biroul de informare şi relaţii publice, care are ca 

scop asigurarea transparenţei activităţii judiciare, prin realizarea unor canale de 

comunicare ale instanţei atât cu publicul, cât şi cu reprezentanţii mass-media. La acest 

birou a fost desemnat, prin ordin de serviciu, un judecător din cadrul secţiei penale, care a 

îndeplinit şi rolul de purtător de cuvânt al instanţei, calitate în care a asigurat 

comunicarea directă şi informarea mass-media. În acest sens, purtătorul de cuvânt al 

Judecătoriei Iaşi a furnizat informaţiile solicitate de către reprezentanţii mijloacelor de 

informare în masă. 

Judecătoria Iași va manifesta, în continuare, o preocupare constantă pentru 

asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public cu 

respectarea principiilor transparenţei, a aplicării unitare şi autonomiei, arătând mai multă 

deschidere în relaţiile cu presa în scopul perceperii cât mai corecte a activităţii instanţei. 

 

Raporturile cu justiţiabilii 

Dezvoltarea relaţiei dintre instanţă şi justiţiabili reprezintă o componentă 

importantă a efortului de îmbunătăţire a percepţiei asupra sistemului judiciar. Din acest 

considerent, întregul personal al instanţei implicat în relaţiile cu publicul, prin 

intermediul activităţii de judecată sau în cadrul activităţii compartimentelor auxiliare, a 

adoptat în permanenţă o atitudine demnă şi civilizată, manifestând disponibilitate pentru 

rezolvarea cererilor justiţiabililor şi îndrumarea acestora. Nu s-au ivit probleme legate de 



146 
 

lipsa de cooperare a personalului instanţei, acesta acordând întotdeauna interesul cuvenit 

rezolvării tuturor solicitărilor ce i-au fost adresate. Atât în cadrul compartimentelor arhivă 

şi registratură, cât şi la Biroul de informare şi relaţii cu publicul, justiţiabilii au primit 

toate informaţiile şi lămuririle solicitate, fiindu-le permis accesul la dosarele sau 

evidenţele instanţei referitoare la activitatea de judecată. 

Raporturile instanţei cu justiţiabilii desfășurate prin intermediul Biroului de 

informare şi relaţii publice, au avut loc în limitele impuse de dispoziţiile 

O.U.G.nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aşa cum a 

fost modificată şi completată de Legea nr.233/2002, dar şi de Regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti. Prin Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul 

Judecătoriei Iaşi s-au oferit justiţiabililor, atât la cerere cât şi din oficiu, informaţiile 

administrative sau strict formale necesare sesizării instanţei prin cererile de chemare în 

judecată. De asemenea, li s-a adus acestora la cunoştinţă necesitatea respectării unor 

condiţii de formă în formularea acestor cereri, necesitatea achitării unor taxe de timbru, 

programul de lucru al compartimentelor care au activitate cu publicul din cadrul instanţei 

etc.  

În anul 2015, în Registrul de evidenţă a petiţiilor a fost înregistrat un număr 

total de 970 de petiţii, cu 196 mai multe decât in anul anterior. Din totalul de 970 de petiţii 

înregistrate, 880 de petiţii vizează aspecte de natură civilă, 85 de petiţii vizează aspecte de 

natură  penală şi 5 petiţii au vizat aspecte generale, care ori nu pot fi încadrate în niciunul 

dintre laturi ori vizează aspecte din ambele laturi, civilă sau penală. La momentul 

întocmirii prezentului raport, un număr de 965 de petiţii figurează ca fiind soluţionate, doar 

5 petiţii fiind în curs de soluţionare, aflându-se în termenul legal prevăzut de dispoziţiile 

art.8 din O.G. nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor. 

  Petiţiile în materie civilă, în număr de 880,  au vizat, preponderent, urgentarea 

redactării hotărârilor pronunţate, comunicarea hotărârilor judecătoreşti, uneori rejudecarea 

sau repunerea pe rol a unor cauze soluţionate definitiv, dar şi nemulţumirile exprimate de 

către justiţiabili faţă de măsurile dispuse de către judecător în cadrul procedurilor judiciare. 

Cele 85 de petiţii  în materie penală au vizat nemulţumirile persoanelor condamnate 

cu privire la condiţiile din locul de deţinere sau cu privire la aplicarea legii mai favorabile, 
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urgentarea redactării hotărârilor judecătoreşti sau comunicarea acestora in extenso. De 

asemenea, s-a solicitat comunicarea unor copii din dosare, rejudecarea sau repunerea pe rol 

a unor dosare soluţionate definitiv ori prelungiri ale dreptului de circulaţie în situaţia în 

care judecătorul titular se dezînvestise de la soluţionarea cauzei.  

Acestor petiţii li s-a răspuns în termenul indicat de lege, prioritate acordându-se 

persoanelor aflate în stare de deținere. Mai mult decât atât, în virtutea unei consistente 

activităţi desfăşurate de Biroul de informare şi relaţii publice, în compartimentul privind 

petiţiile penale, magistratul-delegat cu supravegherea acestui segment funcţional a 

apreciat că răspunsul ce va fi înaintat persoanei solicitante trebuie să precizeze condiţiile 

de formă şi condiţiile de fond al unei eventuale acţiuni penale, precum şi organul 

competent căruia trebuie să i se adreseze petentul. Pe cale de consecinţă, în conţinutul 

răspunsului la petiţiile adresate instanţei s-au inserat în mod obligatoriu aceste aspecte, 

inclusiv cu reproducerea textului de lege aplicabil. 

Verificând Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi 

răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public (în baza Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public) al Judecătoriei Iaşi, din 

cadrul Biroului de informare şi relaţii publice al instanţei, în acord cu dispoziţiile 

articolului 27 din HG nr.123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, s-au constatat 

următoarele:  

Pe parcursul anului 2015, a fost înregistrat un număr  total de 1802 solicitări 

având ca obiect informaţii de interes public;   

Dintre acestea, 1126 de cereri privesc dosare sau aspecte de natură civilă, 661 de 

cereri privesc dosare penale sau aspecte de natură penală, iar restul de 15 cereri privesc 

aspecte generale care nu pot fi încadrate în niciuna dintre materiile anterior menţionate.  

Trebuie precizat faptul că, pe lângă cererile înregistrate în Registrul de evidenţă 

pentru înregistrarea cererilor şi a răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes 

public, dar asimilate fiind cererilor de informare publică, figurează înregistrate în mod 

separat, în Registrul de evidenţă a cererilor şi răspunsurilor privind accesul la baza de 

date DEPABD, conform art.660 CPC, 2335 de cereri formulate de Birourile executorilor 

judecătoreşti, vizând informaţii actualizate cu privire la domiciliul debitorilor din 
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dosarele de executare, în virtutea dispoziţiilor articolului 660 alineat 5 Cod procedură 

civilă,. 

De asemenea, din numărul total (1802) al cererilor înregistrate în Registrul de 

evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de 

interes public al Judecătoriei Iaşi, un număr de 158 de cereri vizează studierea dosarelor 

instanţei sau fotocopierea unor file existente în dosare, solicitări formulate de 

reprezentanţii mass-media acreditaţi la Judecătoria Iaşi, 643 de solicitări au ca obiect 

fotocopierea diverselor înscrisuri din dosarele instanţei şi 1103 de cereri vizează solicitări 

de informare de interes public sau informaţii diverse din dosarele Judecătoriei Iaşi cerute 

de instituţii. Se impune a menționa că un număr de 102 de solicitări privesc atât 

informaţii din dosare, cât şi eliberarea de fotocopii din acestea.  

Numărul de solicitări soluţionate favorabil este de 1766, în timp ce un număr de 

36 de solicitări a primit răspuns nefavorabil, întrucât dosarele din care s-au solicitat 

fotocopii sau a căror studiere s-a cerut nu erau la Judecătoria Iaşi, fiind înaintate la 

instanţele de control judiciar, în vederea soluţionării căilor de atac exercitate de părţi 

împotriva hotărârilor pronunţate, ori informaţiile solicitate fac parte din cele exceptate de 

la acces sau nu sunt deţinute de Judecătoria Iaşi. 

Numărul solicitărilor adresate Judecătoriei Iaşi pe suport de hârtie este de 1689, 

iar un număr de 114 de solicitări a fost transmis pe suport electronic (35 prin  fax şi 80 de 

solicitări prin e-mail). 

Toate răspunsurile întocmite de Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul 

Judecătoriei Iaşi au fost comunicate în termenul prevăzut de lege şi în conformitate cu 

dispoziţiile legale privind accesul la justiţie și dreptul la viaţa privată a persoanelor 

implicate în cauzele penale, cu respectarea cerinţelor impuse de dispoziţiile Convenţiei 

Europene a Drepturilor Omului.  

Tot în scopul deschiderii către public, s-a procedat la afişarea, atât la sediul 

instanței, cât și pe pagina de internet a Judecătoriei Iași, a principalelor modificări aduse 

de noile Coduri penal şi de procedură penală, în vederea cunoaşterii noilor reguli 

procedurale. Totodată, programul de acces al publicului, precum si alte date importante 

legate de activitatea instanţei, au fost afişate atât pe portalul web al instanţei, cât si la 

sediul acesteia. 
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Raporturile cu societatea civilă, asociaţiile profesionale, instituţiile şi 

organismele internaţional 

În ceea ce priveşte raporturile Judecătoriei Iaşi cu asociaţiile profesionale, 

societatea civilă şi instituţiile şi organismele internaţionale, acestea s-au situat pe aceleaşi 

coordonate ca şi relaţionarea cu celelalte instituţii, comunicarea concentrându-se, în 

special, la aspectele care definesc sistemul judiciar în ansamblu, dar şi ca particularităţi 

ale acestuia. 

 

 Raporturile cu instituţiile de învăţământ superior şi Şcoala Naţională de 

Grefieri 

Și pe parcursul anului 2015, în temeiul unei colaborări iniţiate în anii precedenţi 

cu Facultăţile de Drept din cadrul Universităţilor „Al.I.Cuza” Iaşi și „Petre Andrei”, 

studenţii acestei instituţii de învăţământ superior au efectuat stagii de practică la 

Judecătoria Iaşi, sub îndrumarea magistraţilor acestei instanţe. 

De asemenea, judecători din cadrul Judecătoriei Iaşi îndeplinesc şi funcţia de 

formatori INM şi SNG, funcţie dobândită în baza hotărârilor CSM. 

În plus, şi pe parcursul anului 2015 s-a înregistrat o participare constantă a 

personalului auxiliar la seminariile de formare organizate de SNG în raza Curții de Apel 

Iași, în măsura în care membrii personalului auxiliar au fost selectaţi, interesul manifestat 

de grefieri fiind unul major, în contextul reînnoirii celor patru acte normative 

fundamentale ale sistemului judiciar. 
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Capitolul VI 

                                         Concluzii  

 

 

În contextul unui volum de activitate mai scăzut din perspectiva numărului 

dosarelor nou-intrate şi al celor aflate pe rol, apreciem că indicii statistici privind 

activitatea Judecătoriei Iaşi, astfel cum au fost prezentați în capitolul I, pozitivi în marea 

lor majoritate în raport cu anul 2014, sunt rezultatul efortului constant și susținut al 

colectivului de personal al acestei instanţe în îndeplinirea cu obiectivitate și 

profesionalism a atribuțiilor jurisdicționale și non-jurisdicționale. 

Din perspectiva indicatorilor de performanţă a activității instanţelor, Judecătoria 

Iaşi în ansamblu este o instanţă eficientă, trei din cei cinci indicatori de referinţă fiind 

atinşi la standarde de maximă eficienţă, respectiv stocul de dosare, ponderea dosarelor 

închise într-un an, durata medie de soluţionare.. 

În privinţa indicatorului rata de soluţionare a dosarelor, calificativul eficient,  

analizat prin raportare la situaţia concretă a stocurilor şi a dosarelor aflate pe rolul 

instanţei la finele anului, reprezentate în principal, de cauzele încă nesoluţionate dintre 

cele înregistrate pe rolul instanţei în ultimele 6 luni ale anului 2015 şi aflate în durata 

medie de soluţionare înregistrată la nivelul instanţei, relevă, în fapt, o activitate 

jurisdicţională desfăşurată la parametri de eficienţă maximă. 

Însă, aceşti indicatori de operativitate, coroboraţi cu o durată medie de soluţionare 

redusă, conduc automat la o grevare a indicatorului privind hotărâri redactate peste 

termen legal, prin înregistrarea calificativului ineficient, relevând o perpetuare a 

principalei vulnerabilităţi a activităţii jurisdicţionale a Judecătoriei Iaşi. 

Identificarea şi implementarea măsurilor adecvate pentru reducerea duratei de 

redactare a hotărârilor a reprezentat preocuparea majoră a conducerii administrativ-

manageriale a Judecătoriei Iaşi pe parcursul anului 2015.  

În acest context, se impune a fi subliniat faptul că, prin cumularea eforturilor 

individuale cu măsuri manageriale adecvate, s-a produs o îmbunătăţire a calificativului 
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înregistrat pentru acest indicator la finalul anului, faţă de cele extrase pentru primul 

trimestru şi pentru semestrul I. 

Însă, se impune menţionat faptul că, din perspectiva eficienţei indicatorului 

hotărâri redactate peste termenul legal, instrumentele aflate la îndemâna managerului de 

instanţă sunt limitate, urmând ca rezultatele eforturilor individuale să fie analizate, mai cu 

seamă, în procedura de evaluare profesională a magistraţilor.  

Cu privire la managementul resurselor umane, aşa după cum s-a arătat în 

capitolul I al prezentului raport de bilanţ, principala problemă cu care se confruntă 

Judecătoria Iași este aceea a insuficienței personalului, translată în menţinerea unui raport 

subunitar grefieri de şedinţă/judecători. Pentru îmbunătăţirea activităţii instanţei, din 

perspectiva resurselor umane este necesară, în continuare, redimensionarea schemelor, în 

special a celei de personal auxiliar, regândirea sistemului de evaluare a personalului 

auxiliar, precum şi înlăturarea discrepanţelor de salarizare între membrii personalului 

auxiliar. 

În privinţa infrastructurii instanţei, o vulnerabilitate care necesită măsuri 

concertate la nivel central este cea a exploatării bazei de date informatice, care necesită 

updatare atât din perspectiva bazei materiale, cât şi a funcţionalităţilor aplicaţiei Ecris. 

Din punctul de vedere al calităţii actului de justiţie, formarea profesionala a 

judecătorilor şi asigurarea mecanismelor de unificare a practicii rămân o preocupare 

constantă, cu atât mai mult în contextual actual, când se creează bazele interpretării și 

aplicării noii legislații civile şi penale, menţinându-se necesitatea asigurării resurselor 

materiale adecvate pentru dotarea bibliotecilor şi facilitarea accesului personalului atât la 

publicaţiile dedicate noilor corpuri de legi (tratate, coduri adnotate, reviste de 

specialitate), cât şi la jurisprudenţa celorlalte instanţe din ţară, organizată pe materii şi 

tematici relevante. 

Dincolo de toate dificultăţile întâmpinate pe parcursul anului 2015, activitatea 

desfăşurată de colectivul Judecătoriei Iaşi, astfel cum este ilustrată de indicatorii 

statistici prezentaţi în prezentul raport de bilanţ, este o reflecţie adecvată a efortului 

constant şi amplificat al corpului magistraţilor şi al personalului auxiliar din cadrul 

Judecătoriei Iaşi.  

 


