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 În şedinţa din data de 27 noiembrie 2014, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii a aprobat Raportul sondajului de opinie referitor la impactul proiectului 

Reforma sistemului judiciar din România. 

 

 Concluziile raportului menţionat relevă un impact semnificativ raportat la 

satisfacția și percepția asupra îmbunătățirii infrastructurii, marcat de creșteri majore 

ale procentului celor satisfăcuți de aspectul, utilitățile și facilitățile instanțelor. 

Impactul, la acest nivel, e diferențiat de accesibilitatea unor segmente de 

infrastructură (justițiabilii și avocații sunt mai mulțumiți de facilitățile care le sunt 

destinate, judecătorii, de birouri și săli de judecată).  

 Investirea de sume de bani în infrastructura instanţelor a dus la o creştere a 

calităţii muncii şi la îmbunătăţirea percepţiei asupra actului de justiţie.  

 Referitor la impactul asupra nivelului volumului de muncă, în cazul 

judecătorilor și procurorilor au fost identificate reduceri ale încărcăturii, ale 

întârzierilor și o creștere a eficienței. În cazul grefierilor și al avocaților, volumul de 

muncă pare a fi crescut uşor.  

 S-a constatat un spor de încredere şi satisfacţie ale avocaților și justițiabililor 

față de activitatea magistraţilor şi a personalului instanței, încrederea în profesioniști 

fiind semnificativ mai mare față de anul  2008. Cele mai vizibile îmbunătăţiri sunt 

cele în privinţa profesionalismului, atitudinii şi onestităţii judecătorilor. 

 Costurile asociate justițiabililor, de timp și financiare, sunt caracterizate prin 

creșterea numărului de zile de prezență în instanță, dar şi prin reducerea costurilor 

financiare, ceea ce înseamnă că anumite servicii de instanță sau asociate prezenței în 

instanță sunt mult mai accesibile ca si cost și pot contribui la reducerea costului total. 

 În ceea ce priveşte  accesul la noile tehnologii și pregătirea profesională, au 

fost identificate îmbunătăţiri față de anul 2008, ceea ce induce ideea unei ameliorări 

structurale, la nivelul întregului sistem a acestor aspecte. 

 Prin urmare, s-a constatat că impactul proiectului este vizibil pe dimensiunea 

satisfacției față de infrastructura de larg acces, a percepției îmbunătățirii acesteia, în 

privința încrederii în magistraţi şi personalul instanței. Se observă un impact relativ și 

în privința volumului de muncă al angajaților instanței, dar nu trebuie omise 

modificările structurale din întreg sistemul juridic, care au afectat toate categoriile de 

instanțe și care au estompat anumite efecte ale proiectului (accesul la noile tehnologii, 

la pregătirea profesională continuă). 

 Pe anumite dimensiuni, impactul va deveni vizibil în timp, fiind necesară o 

perioadă de acumulare, de familiarizare cu proceduri, instrumente sau relații de lucru. 
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