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INTRODUCERE. SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA 

INSTANŢEI ÎN ANUL 2014 
 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti îşi desfăşoară activitatea, alături de 

Tribunalul Bucureşti,  în sediul din Mun. Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 37, sector 

3.  

Pe parcursul anului 2014 conducerea Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti a fost 

asigurată de preşedinte numit începând cu data de 01.01.2013, conform Hotărârii 

Plenului CSM nr. 1127/13.12.2012. 

Funcţia de vicepreşedinte a fost vacantă de la data de 01.01.2014 până la data 

de 15.07.2014, dată de la care a fost numit, în cadrul instanţei, vicepreşedintele 

acesteia, conform Hotărârii Plenului CSM nr. 807/03.07.2014. 

De asemenea, conducerea instanţei a fost asigurată şi de Colegiul de 

conducere, format din preşedintele judecătoriei şi patru reprezentanţi ai 

judecătorilor, aleşi în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 304/2004, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 21 din 

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin 

Hotărârea nr. 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

Conducerea secţiilor civilă şi penală a fost asigurată de câte un preşedinte de 

secţie, respectiv de câte o persoană din conducerea instanţei care a exercitat aceste 

atribuţii. 

Astfel, în cazul secţiei penale conducerea a fost asigurată- în perioada în care 

niciun judecător al Secţiei nu şi-a manifestat acordul de a fi numit sau delegat în 

funcţia de preşedinte al Secţiei- de preşedintele instanţei, în considerarea 

specializării acestuia, conform Deciziei nr. 23/2013 a preşedintelui Judecătoriei 

Sectorului 2 Bucureşti. 

Prin Hotărârea nr. 1141/30.10.2014 a CSM- Secţia pentru judecători a fost 

numit, pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 30.10.2014, preşedintele secţiei 

penale din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. 

În cazul secţiei civile conducerea a fost asigurată de un preşedinte de secţie 

civilă numit prin Hotărârea CSM- Secţia pentru judecători nr. 831/15.11.2011, pe o 

perioadă de 3 ani de la data numirii (15.11.2011). 

Prin Hotărârea nr. 51/12.11.2014 a Colegiului de Conducere a fost avizată 

propunerea preşedintelui instanţei de solicitare a delegării, în funcţia de preşedinte 

al secţiei penale, a unui judecător, propunere ce a fost însă respinsă prin Hotărârea 

CSM- Secţia pentru judecători nr. 1313/11.12.2014. 

În aceste condiţii, ulterior datei de 15.11.2014, atribuţiile preşedintelui secţiei 

civile au fost exercitate- în considerarea specializării- de vicepreşedintele instanţei, 

în baza Deciziei nr. 41/17.112014 a preşedintelui instanţei. 
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În condiţiile art. 50 şi 51 din Legea nr. 304/2004, privind organizarea 

judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a funcţionat, pe 

parcursul anului 2014, Adunarea generală a judecătorilor. 

Pe parcursul anului 2014 în cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti au fost 

prevăzute 44 de posturi de judecător, doar 37 de posturi de judecător fiind, în 

medie, efectiv ocupate- 29 de posturi de judecător în cadrul secţiei civile şi 8 

posturi de judecător în cadrul secţiei penale. 

De menţionat faptul că schema posturilor efectiv ocupate a suferit fluctuaţii, 

temporare sau de lungă durată, ca urmare a unor împrejurări diverse (eg: promovare 

în funcţii de execuţie la instanţe superioare, concedii pentru creşterea copilului, 

concedii fără plată), astfel încât, pe parcursul anului 2014, s-a impus înlocuirea 

judecătorilor în 259 de şedinţe de judecată (în raport cu 114 şedinţe de judecată, la 

nivelul anului 2013; diferenţa se explică prin regulile speciale incidente în materia 

drepturi şi libertăţi). 

În cadrul instanţei au funcţionat, pe parcursul anului 2014, un grefier- şef, iar 

fiecare secţie are în structura organizatorică un grefier şef de secţie, grefierul- şef al 

secţiei penale participând şi la şedinţele de judecată. 

Prin Decizia nr. 665/07.11.2013 dată de preşedintele Curţii de Apel Bucureşti 

s-a dispus delegarea în funcţia de grefier- şef al Secţiei Penale din cadrul 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 

01.11.2013. 

Prin Decizia nr. 624/15.10.2014  a Curţii de Apel Bucureşti s-a dispus 

delegarea în funcţia de grefier şef al Secţiei penale din cadrul Judecătoriei 

Sectorului 2 Bucureşti, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.06.2014, iar 

prin Decizia nr. 745/08.12.2014  a Curţii de Apel Bucureşti s-a dispus delegarea în 

funcţia de grefier şef al Secţiei penale din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 

Bucureşti, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.12.2014. 

Pe parcursul anului 2014 în cadrul Secţiei civile s-au desfăşurat zilnic (cu 

excepţia zilelor libere conform legii) şedinţe publice de judecată, precum şi şedinţe 

în camera de consiliu, iar în cadrul Secţiei penale şedinţele publice au fost 

programate, cu alternanţă săptămânală, în trei zile pe săptămână (marţi, miercuri, 

joi), respectiv patru zile pe săptămână (marţi, miercuri, joi, vineri), desfăşurându-se 

şedinţe de judecată în camera de consiliu ori de câte ori instanţa/ judecătorul este 

sesizată/sesizat cu cereri pentru care, potrivit legii, judecata se face în camera de 

consiliu. 

Pe parcursul anului 2014, ca şi în prezent, instanţa a avut compartimente de 

arhivă şi registratură, executări penale, executări contravenţionale, executări civile, 

evidenţa persoanelor juridice fără scop lucrativ, evidenţa asociaţiilor de proprietari, 

evidenţa cererilor de ajutor public judiciar.  
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În cadrul unora dintre aceste compartimente (arhivă, registratură, executări 

penale) funcţionează grefieri-arhivari, respectiv grefieri care îndeplinesc numai 

atribuţiile specifice acestora.  

Atribuţiile corespunzătoare celorlalte compartimente au fost delegate unor 

grefieri de şedinţă.  

Activitatea tuturor compartimentelor menţionate se desfăşoară sub 

coordonarea conducerii instanţei, dar atribuţiile privind supravegherea activităţii 

unor compartimente au fost delegate unor judecători (ex.: executări penale, 

executări contravenţionale etc.) în conformitate cu Hotărârea CSM nr. 387/2005 

modificată. 

În cadrul Judecătoriei Sectorului 2 funcţionează un Birou de informare şi 

relaţii publice, condus de un judecător desemnat prin Decizie a Preşedintelui 

instanţei, atribuţiile prevăzute de art. 79 din Hotărârea CSM nr. 387/2005 

modificată fiind exercitate, cu alternanţă săptămânală, de conducătorul Biroului şi 

un al doilea judecător desemnat prin Decizie a preşedintelui instanţei.  

Grefierul delegat la acest birou administrează, sub coordonarea conducătorului 

Biroului, portalul Judecătoriei Sectorului 2, pe care sunt publicate informaţii de 

interes pentru public referitoare la activitatea instanţei, precum şi hotărâri 

reprezentative pentru practica instanţei, selectate de judecătorii desemnaţi prin 

decizie a preşedintelui judecătoriei (separat pentru Secţia civilă şi Secţia penală). 
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CAPITOLUL I – STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2014 
 

SECŢIUNEA 1- ACTIVITATEA INSTANŢEI ÎN ANUL 2014 

 

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

 

În cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti funcţionează două secţii- secţia 

civilă şi secţia penală. 

Toţi judecătoriii secţiei penale sunt specializaţi în cauze de corupţie şi cu 

minori, iar în cadrul secţiei civile funcţionează completuri specializate în materia 

minori şi familie, litigii de muncă, litigii de fond funciar. 

În anul 2014 au fost soluţionate la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti 45.399 

de cauze din care 43.280 cauze civile şi 2.119 cauze penale. 

Pe rolul instanţei s-au aflat 57.895 dosare, din care 55.543 civile şi 2.352 

penale; dintre acestea 43.372 au fost dosare nou-intrate, iar 14.523 au fost dosare 

aflate în stoc. 

Volumul de activitate în anul 2014 a fost, în continuare, deosebit de mare (şi 

prin raportare la numărul mediu de judecători, necesitatea asigurării permanenţei 

completurilor rămase fără titular), numărul dosarelor nou intrate (43.372) 

înregistrând o sensibilă creştere prin raportare la cele înregistrate în anul 2013 

(34.986), creşterea fiind generată, în materie civilă, în special de modificarea 

succesivă a competenţei teritoriale în materia executării silite. 

Se constată, însă, faptul că volumul de activitate în anul 2014 a fost în scădere, 

în materie penală (2.056 dosare penale nou înregistrate în anul 2014, în timp ce la 

nivelul anului 2013 au fost înregistrate 2.413 cauze penale). 

Se cuvine a se sublinia faptul că, prin Hotărârea nr. 3/11.01.2013 a Colegiului 

de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti s-a hotărât degrevarea 

preşedintelui instanţei- judecător funcţionând în cadrul Secţiei Penale- începând cu 

luna martie 2013, în sensul participării la şedinţe de judecată o dată la patru 

săptămâni faţă de împrejurarea că preşedintele instanţei asigură şi conducerea 

Secţiei penale, soluţionează cauze având ca oiect art. 91 ind. 1 Cod procedura 

penala 1968 şi următoarele, cauze care se înregistrează, de regulă, zilnic pe rolul 

instanţei şi  pentru asigurarea unei bune conduceri a instanţei; prima şedinţă de 

judecată a doamnei judecător în aceste condiţii a fost pe data de 14.03.2013. 

Începând cu intrarea în vigoare a noului cod de procedură penală şi 

modificarea corespunzătoare a Hotărârii nr. 387/2005 această degrevare s-a redus 

considerabil, cele mai multe cauze (plângeri împotriva soluţiilor procurorului, 
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cauze în care judecătorul este sesizat cu rechizitoriu) fiind repartizate aleatoriu prin 

alocarea automată a completului de judecată, şi nu a primului termen de judecată. 

În cursul anului 2014 pe rolul Secţiei civile s-au aflat 55.543 dosare (cauze 

civile şi comerciale), din care 42.326 nou-intrate şi au fost soluţionate 43.280 

dosare. La sfârşitul anului 2014 existau în cadrul secţiei 2.226 dosare suspendate. 

În aceeaşi perioadă, pe rolul Secţiei penale s-au aflat 2.352 dosare, din care 

2.056 nou- intrate, fiind soluţionate 2.119 dosare. În cadrul acestei secţii există 

două dosare suspendate. 

Comparativ cu anul 2013 se constată că, la sfârşitul anului 2014 stocul de 

dosare a scăzut semnificativ (12.496 dosare aflate pe stoc la sfîrşitul anului 2014, în 

timp ce la sfârşitul anului 2013 pe stoc se aflau 14.923 dosare). 

De asemenea, comparativ cu anul 2013 se constată că, la sfârşitul anului 2014 

numărul de dosare suspendate a scăzut semnificativ (2.228 dosare suspendate la 

sfîrşitul anului 2014, în timp ce la sfârşitul anului 2013 erau suspendate 3.540 

dosare). 

În anul 2014, în cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti au existat complete 

specializate în materie penală în cadrul Secţiei penale (cauze penale cu inculpaţi 

minori/părţi vătămate minore, cauze penale având ca obiect infracţiuni de corupţie), 

precum şi în materie civilă în cadrul Secţiei civile (cauze cu minori şi de familie, 

cauze având ca obiect procese funciare, cauze având ca obiect litigii de muncă de 

competenţa judecătoriei).  

Pe parcursul anului 2014, până la intrarea în vigoare a noilor coduri- penal şi 

de procedură penală-, respectiv până la 01.02.2014, au fost menţinute completurile 

existente în materia măsurilor preventive- C1 Măsuri preventive, C2 Măsuri 

preventive, C3 Măsuri preventive, C4 Măsuri preventive, C5 Măsuri preventive, C6 

Măsuri preventive, fiecărui judecător al secţiei fiindu-i atribuit un complet.  

Prin Decizia nr. 3/15.01.2014 a preşedintelui instanţei, la propunerea 

colegiului de conducere, a fost reactivat completul C7 Măsuri preventive şi a fost 

creat completul 7 penal- 1 vineri, specializat în cauze de corupţie, cauze cu minori, 

ca urmare a revenirii unui judecător din concediul de creştere a copilului.    

Până la aceeaşi dată, cererile formulate în temeiul dispoziţiilor art. 91
1
 şi urm. 

Cod procedura penala 1968, privind autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor 

audio-video, au fost soluţionate de preşedintele instanţei, iar în absenţa acestuia- 

şedinţă de judecată, concediu de odihnă sau de studii- de judecătorul planificat la 

serviciul de permanenţă- măsuri preventive- în ziua înregistrării cererii, conform 

Deciziei nr. 23/2013 a preşedintelui instanţei, Decizie aprobată de Colegiul de 

Conducere şi Hotărârii nr. 47/2013 a Colegiului de Conducere al Judecătoriei 

Sectorului 2 Bucureşti. 

Au fost create, prin Hotărârea nr. 21/13.05.2013 a Colegiului de Conducere al 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, două completuri distincte pentru asemenea 
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cauze- Completul Preşedinte 1, prezidat de preşedintele instanţei şi Completul 

Preşedinte 2, prezidat de judecătorul planificat la permanenţă - măsuri preventive, 

în ipoteza absenţei preşedintelui instanţei (anterior existând un singur complet- C 

Penal preşedinte, independent de titular).  

După intrarea în vigoare a noilor coduri- penal şi de procedură penală-, la 

propunerea colegiului de conducere, prin decizie a preşedintelui, au fost create 

completuri speciale. 

Astfel, prin decizia nr. 5/30.01.2014 a preşedintelui instanţei au fost create, la 

propunerea Colegiului de Conducere, completurile C1 drepturi şi libertăţi, C1 Penal 

fond, C1 Penal cameră preliminară, C2 drepturi şi libertăţi, C2 Penal fond, C2 

Penal cameră preliminară, C3 drepturi şi libertăţi, C3 Penal fond, C3 Penal cameră 

preliminară, C4 drepturi şi libertăţi, C4 Penal fond, C4 Penal cameră preliminară, 

C5 drepturi şi libertăţi, C5 Penal fond, C5 Penal cameră preliminară, C6 drepturi şi 

libertăţi, C6 Penal fond, C6 Penal cameră preliminară, C7 drepturi şi libertăţi, C7 

Penal fond, C7 Penal cameră preliminară, specializate în cauze de corupţie şi cu 

minori, fiecărui judecător revenindu-i câte trei completuri cu acelaşi indicativ, 

corespunzător fiecărei faze procesuale. 

Prin decizia nr. 9/07.03.2014 a preşedintelui instanţei au fost create, la 

propunerea Colegiului de Conducere, completurile C8 drepturi şi libertăţi, C8 Penal 

fond, C8 Penal cameră preliminară, specializate în cauze de corupţie şi cu minori, 

ca urmare a revenirii unui judecător din concediul de creştere a copilului. 

Prin decizia nr. 36/30.09.2014 a preşedintelui instanţei a fost înfiinţat, la 

propunerea colegiului de conducere, completul C9 drepturi şi libertăţi, ca urmare a 

împrejurării că prin Hotărârile nr. 40/2014 şi nr. 43/2014 ale colegiului de 

conducere din cadrul instanţei s-a stabilit ca un judecător ce urma să intre în 

concediu de creştere a copilului va prezida, ca urmare a degrevării, numai 

completul C2 drepturi şi libertăţi, completurile C2 Penal fond şi C2 Penal cameră 

preliminară prezidate anterior de acesta fiind preluate de un judecător transferat în 

cadrul instanţei- titularizat pentru completul 9 drepturi şi libertăţi. 

La nivelul secţiei penale din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti nu a 

fost adoptată, la nivelul anului 2014, specializarea judecătorilor pe funcţii judiciare, 

regulile de organizare şi funcţionare a secţiei penale fiind stabilite prin Hotărârea 

nr. 7/30.01.2014 a Colegiului de conducere, modificată succesiv (Hotărârile nr. 

8/2014, 13/2014, 17/2014, 30/2014, 34/2014, 37/2014, 38/2014, 41/2014, 43/2014, 

46/2014, 48/2014, 51/2014), necesitatea intervenţiei colegiului fiind reclamată de 

aplicarea regulilor şi stabilirea excepţiilor privind continuitatea, stipulate prin 

Hotărârea CSM nr. 387/3005 modificată şi de evitarea creării, respectiv 

augmentării incompatibilităţilor. 

Prin Hotărârea nr. 15/07.03.2014 a Colegiului de Conducere, conform art. 98 

alin. 31 din ROIIJ, s-a hotărât înfiinţarea a patru noi completuri, începând cu data 
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de 10.03.2014, două în cadrul Secţiei civile şi două în cadrul Secţiei penale, care să 

soluţioneze cauzele în care toţi judecătorii unei secţii au devenit incompatibili să 

judece, după cum urmează: în cadrul secţiei civile- Complet Penal Special 

Incompatibilităţi 1 şi Complet Penal Special Incompatibilităţi 2; în cadrul secţiei 

penale- Complet Civil Special Incompatibilităţi 1 şi Complet Civil Special 

Incompatibilităţi 2. 

În condiţiile art. 403 alin. 4 Cod procedura civila, cererile de suspendare 

provizorie a executării silite, formulate în baza Codului de procedura civila din 

1865, au fost soluţionate de preşedintele secţiei civile, iar în lipsa acestuia de 

preşedintele/vicepreşedintele instanţei. 

Prin Hotărârea nr. 21/13.05.2013 a Colegiului de Conducere al Judecătoriei 

Sectorului 2 Bucureşti s-au dispus crearea Completului 3 Special, prezidat de 

vicepreşedintele instanţei şi a Completulului 4 Special, prezidat de preşedintele 

instanţe, titularizarea pe Completul 2 Special a preşedintelui Secţiei civile, urmând 

ca aceste completuri să soluţioneze cererile avînd ca obiect suspendarea provizorie 

a executării silite formulate în temeiul art. 403 alin. 4 Cod procedura civila precum 

şi cererile de reexaminare a taxei de timbru şi reexaminare ajutor public judiciar 

formulate în aceste dosare. 

De asemenea, prin aceeaşi Hotărâre a fost desemnat vicepreşedintele instanţei, 

titular al Completului 3 Special, pentru soluţionarea cererilor având ca obiect 

anulare bilet la ordin, file C.E.C., în caz de imposibilitate temporară de exercitare a 

acestor atribuţii de către doamna judecător titularul Completului 2 Special 

soluţionând aceste cereri, iar în lipsa acestuia- titularul Completului 4 Special. 

Prin Hotărârea nr. 43/30.09.2014 a Colegiului de Conducere din cadrul 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, în majoritate, s-a hotărât modificarea 

dispoziţiilor art. I din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 21/ 13.05.2013, în 

sensul soluţionării cererilor având ca obiect suspendarea provizorie a executării 

silite formulate în temeiul art. 403 alin. 4 cod procedură civilă 1865 precum şi a 

cererilor de reexaminare a taxei de timbru şi reexaminare ajutor public judiciar 

formulate în aceste dosare, astfel: dacă cererea de suspendare provizorie întemeiată 

pe art. 403 alin. 4 cod procedură civilă 1865 a fost soluţionată pe Completul 2 

Special, cererea de reexaminare a taxei de timbru şi ajutor public judiciar, 

formulate în acest dosar se soluţionează de Completul 3 Special; dacă cererea de 

suspendare provizorie întemeiată pe art. 403 alin. 4 cod procedură civilă 1865 a fost 

soluţionată pe Completul 3 Special, cererea de reexaminare a taxei de timbru şi 

ajutor public judiciar formulate în acest dosar se soluţionează de Completul 2 

Special. 

De asemenea, Colegiul de conducere a stabilit ca în caz de imposibilitate 

temporară de exercitare a acestor atribuţii de către titularii Completului 2 Special şi 

Completului 3 Special, titularul Completului 4 Special va soluţiona aceste cereri.  
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Se constată o creştere a numărului cauzelor nou-intrate al căror obiect se 

încadrează în materia „minori şi familie” (1317, faţă de 1085 în 2013). După 

intrarea în vigoare a noului Cod civil, natura cauzelor înregistrate în această materie 

s-a lărgit, fiind înregistrate cereri de competenţa instanţei de tutelă precum: 

instituirea curatelei, numirea tutorelui persoanei puse sub interdicţie, autorizarea 

unor acte de dispoziţie cu caracter patrimonial. 

 Litigiile de natură comercială- litigii cu profesioniştii- înregistrate în anul 

2014 pe rolul instanţei au reprezentat 4.869 cauze nou-intrate (în scădere faţă de 

nivelul anului 2013- 5681, la nivelul anului 2013). Au fost soluţionate 6306 cauze 

comerciale. Având în vedere că aceste cauze au un grad mic de dificultate, s-a 

apreciat, în continuare, că specializarea judecătorilor de la judecătorie în 

soluţionarea acestor cereri nu prezintă avantaje din punctul de vedere al bunei 

organizări a activităţii instanţei, nici din punct de vedere profesional. 

În materie contravenţională au fost înregistrate 1.925 cauze, fiind soluţionate 

2.551; în materia fondului funciar au fost înregistrate 7 cauze şi soluţionate 10 

cauze; în materia contestaţiei la executare au fost înregistrate 1.570 cauze şi 

soluţionate 2.338 cauze. 

Se mai constată că în materia litigiilor de muncă au fost înregistrate 8 cauze şi 

soluţionate 23, iar în materia contenciosului administrativ şi fiscal au fost 

înregistrate 259 cauze şi soluţionate 454. 

În materia acordării personalităţii juridice se constată o scădere a cauzelor nou 

intrate (63- asociaţii de proprietari, 564- persoane juridice la nivelul anului 2014, în 

raport cu 100- asociaţii de proprietari, 564- persoane juridice la nivelul anului 

2013) şi a numărului de cauze soluţionate în această materie (57- asociaţii de 

proprietari, 559- persoane juridice la nivelul anului 2014, 97- asociaţii de 

proprietari,565 - persoane juridice la nivelul anului 2014) 

Toţi judecătorii definitivi ai Secţiei civile au soluţionat cauzele având ca 

obiect acordarea personalităţii juridice (asociaţii şi fundaţii, sindicate, asociaţii de 

proprietari). 

Pe rolul instanţei au fost înregistrate 627 cauze în această materie şi au fost 

soluţionate 616 cauze, la nivelul anului 2014. 

Prin Hotărârea nr. 8/08.02.2013 dată de Colegiul de Conducere al Judecătoriei 

Sectorului 2 Bucureşti s-a hotărât ca pentru soluţionarea cererilor privind acordarea 

personalităţii juridice asociaţiilor şi fundaţiilor, asociaţiilor de proprietari, precum 

şi soluţionarea cererilor de învestire cu formulă executorie a altor înscrisuri decât 

hotărârile judecătoreşti, să fie desemnaţi judecătorii Secţiei civile, în ordine 

alfabetică, conform tabelului întocmit şi actualizat de grefierul-şef. 

Prin Hotărârea nr. 43/18.11.2013 dată de Colegiul de Conducere al 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti a fost exclus din planificare domnul judecător 

Bogdan Alex Arghir care, prin Hotărârea nr. 41/29.10.2013 a Colegiului de 
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Conducere, a fost degrevat de soluţionarea cererilor de acordare a personalităţii 

juridice asociaţiilor, fundaţiilor, sindicatelor şi de înfiinţare a asociaţiilor de 

proprietari la care ar urma să participe potrivit planificării ciclice, până la sfârşitul 

anului 2013.  

Măsura a fost menţinută, pentru anul 2014, prin Hotărârea nr. 45/02.12.2013 

dată de Colegiul de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. 

Prin Decizia nr. 16/25.04.2014 a preşedintelui instanţei s-a dispus ca cererile 

privind acordarea personalităţii juridice asociaţiilor, fundaţiilor, sindicatelor, 

asociaţiilor de proprietari să fie soluţionate de către judecătorii definitivi ai Secţiei 

Civile desemnaţi de preşedintele instanţei prin planificare săptămânală semnată de 

preşedinte şi avizată de membrii colegiului de conducere, ca în precedent, 

desemnarea judecătorilor definitivi ai Secţiei civile urmând a se realiza în ordine 

alfabetică, pe baza tabelului ţinut şi actualizat de grefierul şef al Secţiei Civile.  

Prin aceeaşi decizie s-a stabilit ca, în cazul în care judecătorul care ar trebui 

desemnat prin planificarea săptămânală pentru soluţionarea cererilor privind 

acordarea personalităţii juridice asociaţiilor, fundaţiilor, sindicatelor, asociaţiilor de 

proprietari se află în concediu (de orice tip), va fi desemnat, prin planificare 

semnată de preşedintele instanţei şi avizată de membrii colegiului de conducere, 

următorul judecător definitiv, în ordine alfabetică; judecătorul definitiv care s-a 

aflat în concediu va fi desemnat prin planificare semnată de preşedintele instanţei şi 

avizată de membrii colegiului de conducere în săptămâna următoare revenirii sale. 

Prin Decizia nr. 32/06.08.2014 a preşedintelui instanţei s-a stabilit ca 

soluţionarea declaraţiilor de abţinere şi a cererilor de recuzare pentru dosarele 

având ca obiect acordarea personalităţii juridice asociaţiilor şi fundaţiilor să fie 

realizată de un judecător desemnat de preşedintele instanţei (din săptămâna 

următoare celei în care s-a ivit incidentul), iar în cazul admiterii declaraţiilor de 

abţinere sau a cererilor de recuzare, dosarele să fie soluţionate de un judecător 

desemnat de preşedintele instanţei (din săptămâna următoare celei în care s-a 

soluţionat incidentul procedural). 

Prin Hotărârea nr. 37/06.08.2014 a Colegiului de Conducere din cadrul 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, în majoritate, s-a hotărât soluţionarea 

declaraţiilor de abţinere şi a cererilor de recuzare pentru dosarele având ca obiect 

acordarea personalităţii juridice asociaţiilor şi fundaţiilor de un judecător desemnat 

de preşedintele instanţei (din săptămâna următoare celei în care s-a ivit incidentul), 

iar în cazul admiterii declaraţiilor de abţinere sau a cererilor de recuzare, dosarele 

vor fi soluţionate de un judecător desemnat de preşedintele instanţei (din săptămâna 

următoare celei în care s-a soluţionat incidentul procedural).  

O pondere importantă în volumul de activitate al Judecătoriei Sectorului 2 au 

avut şi în anul 2014 cauzele având ca obiect încuviinţarea executării silite. Din 

totalul de 43.372 cauze nou-intrate la nivelul instanţei, 17.405 (un număr mai mare 
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decât numărul de astfel de cauze înregistrat la nivelul anului 2013- 15.060) au 

reprezentat cereri de încuviinţare a executării silite. 

La nivelul anului 2014, ca regulă, asemenea cauze au fost soluţionate de toţi 

judecătorii instanţei. 

Prin Hotărârea nr. 17/27.03.2014 a Colegiului de Conducere din cadrul 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti s-a avizat, în unanimitate, propunerea formulată 

de preşedintele Secţiei Civile şi s-au stabilit următoarele: blocarea, începând cu 

data de 01.04.2014, a completurilor Complet Civil 31, Complet Civil 32, Complet 

Civil 33; menţinerea obiectului încuviinţare executare silită şi dezataşarea celorlalte 

obiecte pentru completurile: Cameră de Consiliu 35, Cameră de Consiliu 36, 

Cameră de Consiliu 37; dezataşarea obiectului încuviinţare executare silită de la 

celelalte completuri de Cameră de Consiliu; deblocarea completului Cameră de 

Consiliu 13. 

Prin Hotărârea nr. 30/19.06.2014 a Colegiului de Conducere din cadrul 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti s-a dispus, în majoritate, blocarea completelor 

Cameră de consiliu 35, Cameră de consiliu 36 şi Cameră de consiliu 37, începând 

cu data de 01.07.2014, de la aceeaşi dată urmând să fie activate complete de cameră 

de consiliu ataşate completelor numerotate de la 1 la 30 (active). 

Prin Hotărârea nr. 50/31.10.2014 a Colegiului de Conducere din cadrul 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti s-a hotărât înfiinţarea completurilor Cameră de 

Consiliu 38, Cameră de Consiliu 39 şi Cameră de Consiliu 40, începând cu data de 

03.11.2014. 

De asemenea, Colegiul de conducere, în unanimitate, a hotărât titularizarea a 

trei judecători stagiari- reveniţi din concediul de studii- pe completurile nou 

înfiinţate şi stabilirea unei şedinţe de judecată a completurilor Cameră de Consiliu 

38, Cameră de Consiliu 39 şi Cameră de Consiliu 40- în ziua de miercuri,  începând 

cu data de 05.11.2014. 

Situaţia cauzelor nou intrate pe rolul acestor completuri a fost în permanenţă 

monitorizată de Colegiul de Conducere. 

Prin Hotărârea nr. 57/11.12.2014 a Colegiului de Conducere din cadrul 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, având în vedere numărul mare de cauze 

înregistrate pe rolul acestor completuri,  blocarea acestor trei completuri începând 

cu data de 12.01.2015, ataşarea obiectelor încuviinţare executare silită şi învestire 

cu formulă executorie la celelalte completuri de Cameră de Consiliu, inclusiv 

completului prezidat de doamna judecător stagiar (Complet Cameră de consiliu 34), 

precum şi monitorizarea volumului de activitate al acestora (încărcătura pe 

judecător). 

În materie penală, în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 au fost înregistrate şi 

soluţionate 11 cauze în care au fost trimişi în judecată inculpaţi minori.   
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  1.1.2. Încărcătura pe judecător 

 

În anul 2014 au fost depuse, de conducerea instanţei, cu sprijinul instituţiilor 

competente- Tribunalul Bucuresti, Curtea de Apel Bucuresti, Consiliului Superior 

al Magistraturii-, eforturi pentru stabilizarea schemei de personal (judecători şi 

grefieri) în cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, eforturi ce s-au bucurat de 

succes în general. 

Pe tot parcursul anului 2014 Judecătoria Sectorului 2 a funcţionat cu o schemă 

de personal în care au existat 44 de posturi de judecător, dar din cauza vacanţei 

permanente sau temporare a unor posturi şi-au desfăşurat efectiv activitatea, în 

medie, 37 de judecători (în uşoară creştere faţă de media la nivelul anului 2013, de 

36 de judecători). 

Pe parcursul anului 2014 colectivul de magistraţi din cadrul Judecătoriei 

Sectorului 2 Bucureşti a înregistrat semnificative fluctuaţii, astfel: trei judecători au 

fost transferaţi; un judecător a promovat în funcţii de conducere în cadrul altei 

instanţe; şapte judecători s-au aflat în concedii pentru creşterea copilului (sau 

concedii medicale ca urmare a naşterii); şase judecători au fost transferaţi la 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, fiind repartizat instanţei, începând cu data de 

01.07.2014, şi un judecător stagiar ce are, însă, o competenţă de soluţionare limitată 

la o sferă redusă de cauze. 

Politica adoptată de Colegiul de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 

Bucureşti a fost, în general, aceea de menţinere a completurilor de judecată rămase 

temporar sau permanent fără titular. 

Astfel, în condiţiile în care la începutul anului 2014 erau definitiv vacante 

completurile 9 civil şi 26 civil (în urma transferului vicepreşedintelui, la expirarea 

mandatului- 01.01.2014-, la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti), aceste completuri 

au fost menţinute prin Hotărârea nr. 6/27.01.2014 a Colegiului de Conducere din 

cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. 

Prin Hotărârea nr. 10/11.02.2014 a Colegiului de Conducere din cadrul 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, având în vedere că titularii completelor nr. 9 şi 

26 nu mai funcţionează în cadrul instanţei, precum şi faptul că titularul completului 

nr. 19 urma să fie transferat în cadrul Tribunalului Bucureşti începând cu data de 

01.03.2014, iar până la acea dată s-a aflat în concediu medical, s-a hotărât 

desfiinţarea completelor nr. 9, 9U2, Cameră de Consiliu 9, 9C.A., 19, 19U2, 

Cameră de Consiliu 19, 19C.A., 26, 26U2, Cameră de Consiliu 26, 26C.A., 

începând cu data de 11.02.2014. 

Se cuvine a se sublinia şi situaţia specială în care s-a aflat secţia penală, din 

cadrul acesteia fiind delegat, prin decizia preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti, un 

judecător în cadrul Comisiei ce a funcţionat la nivelul Penitenciarului Jilava. 
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Prin urmare, începând cu data de 01.01.2014 şi până la sfârşitul anului au fost 

blocate succesiv mai multe completuri civile şi penale, conducerea şedinţelor fiind 

asigurată, prin rotaţie, de judecătorii care asigurau serviciul de permanenţă, 

conform planificării. 

Prin asigurarea serviciului de permanenţă, conform art. 98 alin. 5 din ROIIJ, 

judecătorii rămaşi în cadrul instanţei au fost expuşi unei presiuni considerabile, 

generate de volumul excesiv de muncă, împrejurare de natură a impieta asupra 

calităţii activităţii instanţei.  

Astfel, în materie civilă, intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, 

ce reclamă monitorizarea dosarului de către judecător, anterior primului termen de 

judecată, impune în mod necesar ca, dincolo de asigurarea serviciului de 

permanenţă în cadrul şedinţelor de judecată, judecătorii rămaşi în prezent în cadrul 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti să asigure şi luarea măsurilor administrative în 

aceste cauze înregistrate pe rolul celor două completuri fără titular, împrejurare de 

natură a îngreuna şi mai mult activitatea magistraţilor. 

În materie penală absenţa, chiar şi temporară, a unui judecător implică 

repartizarea judecătorilor rămaşi la serviciul permanenţă- măsuri preventive cu o 

frecvenţă sporită. 

Aceste împrejurări, coroborate cu creşterea volumului de activitate în cadrul 

secţiei civile, au generat o încărcătură (calculată prin raportarea- împărţirea- 

numărului de dosare rulate la numărul de judecători) destul de mare de dosare pe 

judecător la nivelul anului 2014, respectiv în medie 1316 dosare (crescută faţă de 

anul 2013- 1295 dosare), în raport de numărul de posturi din schema de personal şi 

1565 dosare în medie (uşor redusă faţă de anul 2013- 1583 dosare), în raport de 

numărul mediu al judecătorilor care au desfăşurat activitate în anul 2014.  

Se cuvine a fi subliniată, însă, complexitatea medie a acestor dosare respectiv 

în medie 4.973,07 puncte de complexitate în medie în raport de numărul de posturi 

din schema de personal (judecători) şi 5.913,92 puncte de complexitate în medie în 

raport de numărul mediu al judecătorilor care au desfăşurat activitate în anul 2013.  

În acest context, apreciindu-se că a fost depăşită complexitatea anulaă maximă 

stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 39/10.10.2013 

dată de Colegiul de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti s-au stabilit, 

în majoritate, setarea completelor cu o complexitate maximă anuală de 4400 

puncte, adică 20 puncte zilnic şi, având în vedere cele 220 de zile lucrătoare anual, 

setarea completelor cu complexitate maximă anuală de 2200 completul normal, de 

1540 completul de urgenţă şi de 660 completul de cameră de consiliu începând cu 

data de 11.10.2013. 

Prin Hotărârea nr. 53/20.11.2014 a Colegiului de Conducere din cadrul 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti s-a hotărât revenirea  la complexitatea anuală, 

prevăzută de Hotărârea nr. 161/2013 a Consiliului Superior al Magistraturii. 
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În această situaţie, membrii colegiului au hotărât, în unanimitate, având în 

vedere cele 220 de zile lucrătoare anual, setarea completelor cu complexitate 

maximă anuală de 5060 puncte, adică 23 puncte zilnic, repartizată astfel: 2420-

complet fond (11 puncte), de 1760-complet de urgenţă (8 puncte) şi de 880-complet 

de cameră de consiliu (4 puncte), începând cu data de 24.11.2014. 

Reguli similare au fost adoptate şi pentru completul judecătorului stagiar, prin 

Hotărârea nr. 54/2014 a Colegiului de Conducere din cadrul Judecătoriei Sectorului 

2 Bucureşti. 

Toate împrejurările arătate au avut ca efect depăşirea termenului de redactare a 

hotărârilor judecătoreşti şi eforturi deosebite din partea judecătorilor în activitate 

pentru soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, aspect relevat de scăderea 

constantă a numărului de hotărâri neredactate în termen, dar şi de reducerea 

termenului de soluţionare a cauzelor. 

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

1.1.3.1. Indicele general de operativitate al instanţei. Operativitatea pe secţii 

/complete specializate 

 
 

Ramura 

de drept 

 

Stoc 

 

Intrate 

Total dosare 

din stoc plus  

dosare nou 

intrate 

 

Soluţionate 

Stoc la 

sfârşitul 

lunii, din 

care: 

 

Suspendate 

 

Operativitate 

% 

 

Penal  
296 2056 2352 2119 233 2 90,17% 

 

Civil 
14227 41316 55543 43280 12263 2226 81,17% 

 

Total  
14523 43372 57895 45399 12496 2228 81,55% 
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În raport de indicatorii înregistraţi în activitatea desfăşurată în anul 2013, în 

anul 2014 se constată o creştere, în medie, cu peste 2% a coeficientului de 

operativitate la nivelul instanţei, precum şi reducerea stocului de dosare existent la 

începutul anului. Diferenţa, în condiţiile creşterii numărului de dosare nou intrate, 

se explică exclusiv prin creşterea operativităţii. 

1.1.3.2. Operativitatea pe materii 

 

Instrumentele puse la dispoziţie de programul informatic ECRIS permit 

evidenţierea acestui indice numai în cadrul activităţii Secţiei civile, astfel: 

 

Instanța 
Stoc la 

01.01.2014 
Intrate  

Cauze 
pe rol 

Soluționate 
Stoc 

restant 
Suspendate Operativitate 

Judecătoria Sectorului 2 București 

TOTAL PENAL 296 2.056 2.352 2.119 233 2 90,17 

TOTAL CIVIL 
DIN CARE: 

14.227 41.316 55.543 43.280 12.263 2.226 81,17 

Minori şi 
familie 

371 1317 688 1474 214 83 91,83 

Contravenţional 2793 1925 4.718 2551 2.167 669 0,63 

Fond funciar 4 7 11 10 1 0 90,9 

Încuviinţare 
executare silită 

6503 17405 23.908 18058 5.850 226 76,25 

Contestaţie la 
executare 

930 1570 2.500 2338 162 34 94,8 

Persoane 
juridice 

89 627 716 616 100 5 86,63 

Alte acţiuni în 
materie civilă 

3.537 18.465 22.002 18.233 3.769 1.209 87,68 

TOTAL 14.523 43.372 57.895 45.399 12.496 2.228 81,55 
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1.1.3.3. Operativitatea pe judecător 

 

OPERATIVITATEA, COMPLEXITATEA  ŞI NUMĂRUL DE 

HOTĂRÂRI REPARTIZATE PENTRU REDACTARE PE FIECARE 

JUDECĂTOR ÎN ANUL 2014 

 

Anexa 4 centralizată 

Tabel nominal cuprinzând operativitatea fiecărui judecător din cadrul Judecătoriei 

Sectorului 2 Bucureşti 
JJuuddeeccăăttoorriiaa  SSeeccttoorruulluuii  22  BBuuccuurreeşşttii    

       

NNrr..  

ccrrtt..  
Numele şi prenumele 
judecătorului 

SSeeccţţii

aa    

NNrr..  ddee  

şşeeddiinnţţee  

llaa  ccaarree  aa  

ppaarrttiicciippaa

tt  

NNrr..  ddee  

şşeeddiinnţţee  

ccoonndduuss

ee  

Dosar
e 
rulate 

Dosare 
soluţionat
e 

HHoottăărrâârrii  

rreeddaaccttaatt

ee  

Observaţ
ii         

SSeeccţţiiaa  ppeennaallăă  
       

11

11  

22

    

BBOOEERREESSCCUU  CCIIPPRRIIAANN  

PPeennaa

ll  
110 110 783 272 261     

       

CCiivviill  1 1 1 0 0     
       

TToottaall  111 111 784 272 261     
       

22

22      
CCIIOORRGGOODDĂĂ  TTOOMMAA  FFLLOORRIIAANN  

PPeennaa

ll  
119 119 841 369 368     

       

CCiivviill  5 5 14 13 13     
       

TToottaall  124 124 855 382 381     
       

33

33  
GGUULLUUŢŢAANNUU  AALLIINNAA  NNAADDIIAA  

PPeennaa

ll  
89 89 438 187 187     

       

CCiivviill  2 2 5 5 5     
       

TToottaall  91 91 443 192 192     
       

44

44      
IIUURRAA  EELLEENNAA  VVEERROONNIICCAA    

AANNDDRREEEEAA  

PPeennaa

ll  
118 118 667 260 260     

       

CCiivviill  6 6 17 11 11     
       

TToottaall  124 124 684 271 271     
       

55

55      
IIVVĂĂNNCCIIOOIIUU  FFLLOORREENNTTIINNAA  

PPeennaa

ll  
90 90 513 227 227     

       

CCiivviill  2 2 2 0 0     
       

TToottaall  92 92 515 227 227     
       

66

66      
MMOOIISSEE  MMAARRIIAANN  VVIIRRGGIILL  

PPeennaa

ll  
87 87 841 259 259     

       

CCiivviill  7 7 22 19 19     
       

TToottaall  94 94 863 278 278     
       

77

77        
RRIIZZEESSCCUU  FFLLOORRIINNAA  

PPeennaa

ll  
78 78 588 201 200     

       



18 

 

CCiivviill  1 1 1 1 1     
       

TToottaall  79 79 589 202 201     
       

88

88            

    
UUNNCCHHEEŞŞEELLUU  AALLIINNAA  MMAARRCCEELLAA  

PPeennaa

ll  
22 22 153 44 44     

       

CCiivviill  0 0 0 0 0     
       

TToottaall  22 22 153 44 44     
       

99

88      
VVÂÂRRŞŞEESSCCUU  MMAARRIIAANNAA  

CCOONNSSTTAANNŢŢAA  

PPeennaa

ll  
84 84 680 300 299     

       

CCiivviill  14 14 23 12 12     
       

TToottaall  98 98 703 312 311     
       

TToottaall  cciivviill  3388  3388  8855  6611  6611      
       

TToottaall  ppeennaall  797 797 5504 2119 2105     
       

TToottaall  cciivviill  ++  ppeennaall  835 835 5589 2180 2166     
       

SSeeccţţiiaa  cciivviillăă  
       

11..            

    
AARRGGHHIIRR  BBOOGGDDAANN  AALLEEXX  CCiivviill  4400  4400  11662244  11114444  11114444      

       

22..            

    
BBAARRCCĂĂUU  AADDRRIIAANNAA  DDAANNIIEELLAA  CCiivviill  4411  4411  22008822  11333311  11228833      

       

33..            

    
BBĂĂRRĂĂSSCCUU  MMAARRIIAA  VVIIRRGGIINNIIAA  CCiivviill  5511  5511  33000088  22883388  22883388      

       

44..            

    
BBĂĂRRBBUULLEESSCCUU  RRAAMMOONNAA  

MMAARRIIAA  
CCiivviill  1199  1199  889933  448855  448855      

       

55..            

    
CCAAPPOOTTĂĂ  CCRRIINNAA  CCRRIISSTTIINNAA  CCiivviill  3388  3388  33221122  22997733  22997733      

       

66..            

    
CCEESSLLEEAA  NNIICCOOLLAAEE  AALLEEXXAANNDDRRUU  CCiivviill  7799  7799  11993355  11337755  11337755      

       

77..            

    
CCHHEELLCCEEAA  CCOONNSSTTAANNTTIINN  CCiivviill  3311  3311  11220066  552200  552200      

       

88..            

    
CCIIOOCCAANN  RRAADDUU  AANNDDRREEII  CCiivviill  4455  4455  33111144  22992244  22992244      

       

99..            

    
CCOOJJOOCCAARRUU  CCRRIISSTTIIAANN  MMIIHHAAII  CCiivviill  7777  7777  11881122  11224466  11119944      

       

1100..        CCRREEŢŢEESSCCUU  EELLEENNAA  CCiivviill  1155  1155  442200  331188  331188      
       

1111..        DDAAVVIIDD  MMAARRIIUUSS  DDAANNIIEELL  CCiivviill  7744  7744  22003322  11335566  11115511      
       

1122..        DDUUMMAA  RROOXXAANNAA  MMIIHHAAEELLAA  CCiivviill  2277  2277  11117777  772255  667700      
       

1133..        FFLLOORREEAA  EECCAATTEERRIINNAA  CCiivviill  6655  6655  22119922  11226600  11222233      
       

1144..        HHOOBBIINNCCUU  AALLEEXXAANNDDRRAA  CCiivviill  2255  2255  665555  556666  556666      
       

1155..        HHOOTTCCAA  CCRRIINNAA  CCOORRIINNAA  CCiivviill  1188  1188  447777  337766  337766      
       

1166..        IIVVAANN  MMIIHHAAEELLAA  DDOORRIINNAA  CCiivviill  3388  3388  22000011  11226666  11224488      
       

1177..        MMAACCAARRIIEE  AADDRRIIAANNAA  CCiivviill  5566  5566  11993388  11330066  11330066      
       

1188..        MMIIHHAALLII  VVIIOORREESSCCUU  LLUUCCIIAANN  CCiivviill  9988  9988  11778899  11331166  11331166      
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1199..        MMIILLIITTAARRUU  SSEERREENNAA  EEVVDDAA  CCiivviill  3322  3322  22005544  11229966  11224444      
       

2200..        MMÎÎNNDDRRUU  MMIIRREELLAA  LLUUMMIINNIIŢŢAA  CCiivviill  5577  5577  22222244  11227777  11227755      
       

2211..        
NNEEAACCŞŞUU  MMAARRIILLEENNAA  

GGEEOORRGGEETTAA  
CCiivviill  1100  1100  226688  8855  8855      

       

2222..        NNIISSTTOORR  FFLLOORREELLAA  CCiivviill  1177  1177  550099  339977  339977      
       

2233..        OOAANNCCEEAA  CCĂĂTTĂĂLLIINN  AADDRRIIAANN  CCiivviill  4455  4455  22000066  11331111  11228822      
       

2244..        PPEELLIINN  OOAANNAA  EELLEENNAA  CCiivviill  5533  5533  11778800  11222222  11220099      
       

2255..        PPEENNAA  AANNCCAA  MMAARRIIAA  CCiivviill  2299  2299  11116688  666655  558811      
       

2266..        
PPEETTRREESSCCUU  VVAALLEENNTTIINNAA  

LLIILLIIAANNAA  
CCiivviill  4488  4488  11880033  11222222  11222222      

       

2277..        PPOOPPEESSCCUU  IIOOAANNAA  AANNDDRREEEEAA  CCiivviill  4488  4488  22005511  11337766  11335522      
       

2288..        PPOOPPEESSCCUU  IIRRIINNAA  GGAABBRRIIEELLAA  CCiivviill  4433  4433  11992233  11114477  11007788      
       

2299..        PPOOPPEESSCCUU  MMAARRIIAANNAA  CCiivviill  3388  3388  11999922  11228822  11225544      
       

3300..        PPRRIISSĂĂCCAARRUU  MMOONNAA  MMAARRCCEELLAA  CCiivviill  7722  7722  11886622  11225555  11225522      
       

3311..        RRAADDUU  CCRRIISSTTIINNAA  RRAALLUUCCAA  CCiivviill  88  88  331188  118888  117755      
       

3322..        SSIIGGMMUUNNDD  NNIICCOOLLEETTAA  CCiivviill  5588  5588  11662277  11116699  11116699      
       

3333..        SSOOAARREE  NNIICCOOLLEETTAA  CCiivviill  3344  3344  888844  554499  554499      
       

3344..        SSTTOOIICCAA  MMOONNIICCAA  MMIIRRAABBEELLAA  CCiivviill  4488  4488  11558822  11115588  11115588      
       

3355..        ŢŢAARRII  VVLLAADD  CCiivviill  4455  4455  11771188  11227788  11227788      
       

3366..        VVIIOORREELL  GGEEOORRGGEEAANNAA  CCiivviill  1177  1177  994455  669933  669933      
       

3377..        VVIIUULLEEŢŢ  LLIILLIICCAA  CCiivviill  5522  5522  11550088  998855  995588      
       

3388..        VVLLAASSEE  NNAADDIINNAA  CCiivviill  5511  5511  22229922  11333399  11227777      
       

TToottaall  sseeccţţiiee  cciivviillaa      11664422  11664422  6622008811  4433221199  4422339988      
       

TToottaall  iinnssttaannţţăă      22447777  22447777  6677667700  4455339999  4444556644      
       

 

Pe parcursul anului 2014 totalul şedinţelor de judecată, în cadrul secţiei civile, 

a fost de 1642 şi, în cadrul secţiei penale, de 835- inclusiv şedinţe în materia 

plângerilor contravenţionale- (în creştere faţă de anul 2013- 1184, respectiv 690-, 

ca urmare, în special, a creşterii numărului de cauze nou intrate). 
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1.1.4. Managementul resurselor umane 

             

Deşi în schema de organizare a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti au fost 

cuprinse, până la sfîrşitul anului 2014, 44 de posturi de judecător, în anul 2014 au 

desfăşurat activitate efectivă, în medie, doar 37 judecători. 

Astfel, pe parcursul anului 2013 şapte judecători au fost transferaţi ori au 

promovat la Tribunalul Bucuresti- aspect ce a avut consecinţe şi la nivelul anului 

2014-, iar pe parcursul anului 2014 trei judecători au fost transferaţi; un judecător a 

promovat în funcţii de conducere în cadrul altei instanţe. 

Şapte judecători s-au aflat în concedii pentru creşterea copilului (sau concedii 

medicale prenatale/ ca urmare a naşterii).   

 Un post de judecător este ocupat de un judecător detaşat de mai bine de 13 ani 

în cadrul Ministerului justiţiei.  

Un judecător din cadrul Secţiei penale s-a aflat în concediu fără plată.  

Pe categorii de personal auxiliar şi conex- cu o schemă de 75 de persoane-  

sunt prevăzute în schema instanţei următoarele posturi: 

- 3 posturi de grefieri- şef; 

- 45 posturi grefieri de şedinţă; 

- 16 posturi grefieri delegaţi la compartimente; 

- 9 posturi grefieri arhivari; 

- 3 posturi aprozi; 

- 1 post agent procedural; 

- 1 post conducător auto. 

În ceea ce priveşte personalul auxiliar, acesta a fost repartizat efectiv astfel: 

La Secţia penală: grefierul – şef de secţie (post ocupat, pe parcursul anului 

2014, prin delegarea atribuţiilor de către preşedintele instanţei, respectiv prin 

delegare de preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, grefierul- şef participând şi la 

şedinţele de judecată); 8 grefieri de şedinţă; 2 grefieri de şedinţă delegaţi la 

compartimentul măsuri preventive; 1 grefier- arhivar; 1 aprod. 

La Secţia civilă: grefierul- şef de secţie; 32 de grefieri de şedinţă; un grefier 

delegat PJ, plângeri CF, schimbarea titularului dreptului; un grefier delegat AP, 

ajutor public judiciar, amenzi judiciare, plângeri contravenţionale, transformări 

amendă; 8 grefieri- arhivari; 2 aprozi. 

S-a stabilit că sunt comune celor 2 secţii personalul auxiliar de la registratura 

instanţei (7 grefieri), ca şi postul de grefier- şef, postul de conducător auto, postul 

de aprod, precum şi grefierul delegat BIRP.  

De asemenea, grefierul delegat la Biroul de Informare şi Relaţii Publice 

efectuează lucrări pentru ambele secţii, ca şi conducătorul auto, respectiv agentul 

procedural. 
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Pe tot parcursul anului 2014 au existat fluctuaţii în ceea ce priveşte nivelul de 

ocupare a schemei de personal auxiliar ca urmare a promovării, delegării, 

transferului, concediilor medicale prenatale. 

Astfel, cu privire la doamna grefier Bălaşa Florentina, prin Decizia 

preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti nr. 65/27.01.2014, începând cu data de 

01.01.2014, se dispune delegarea de la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti  la 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti; prin Decizia nr. 160/06.03.2014 a Curţii de 

Apel Bucureşti a promovat în funcţia de grefier gradul profesional II, începând cu 

data de 01.03.2014. 

Cu privire la doamna grefier Berbece Andra, se constată că prin Decizia nr. 

258/23.04.2014a Curţii de Apel Bucureşti a fost aprobat transferul de la Judecătoria 

Sectorului 2 Bucureşti la Judecătoria Iaşi, începând cu data de 01.07.2014 

Cu privire la doamna grefier Cadar Oana se constată că prin Decizia nr. 

330/27.05.2014a Curţii de Apel Bucureşti a fost numită, pe perioadă nedeterminată, 

în funcţia de grefier arhivar, începând cu data de 01.06.2014. 

Cu privire la domnul grefier Căzănaru Gelu se constată că prin Decizia nr. 

126/21.02.2013a Curţii de Apel Bucureşti a promovat în funcţia de grefier gradul 

profesional II, începând cu data de 01.12.2014. 

Cu privire la domnul grefier Ciobanu Constantin-Irinel se constată că prin 

Decizia nr. 626/17.10.2014a Curţii de Apel Bucureşti a fost aprobat transferul de la 

Judecătoria Giurgiu la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, începând cu data de 

23.12.2014. 

Cu privire la doamna grefier Creţu Laura se constată că prin Decizia nr. 

782/24.12.2014 a Curţii de Apel Bucureşti a fost numită în funcţia de grefier cu 

studii superioare juridice gradul profesional II la Judecătoria Sectorului 2 

Bucureşti, începând cu data de 24.12.2014. 

Cu privire la doamna grefier Damian Nicoleta se constată că prin Decizia nr. 

242/15.04.2014a Curţii de Apel Bucureşti a fost aprobat transferul de la Direcţia 

Naţională Anticorupţie, nivel central, la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, 

începând cu data de 23.12.2014. 

Cu privire la doamna grefier Diţă Elisabeta Elena se constată că prin Decizia 

nr. 330/27.05.2014a Curţii de Apel Bucureşti a fost numită, pe perioadă 

determinată, în funcţia de grefier arhivar, începând cu data de 26.05.2014; prin 

Decizia preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti nr. 380/17.06.2014, în perioada 

26.05.2014- 19.06.2014, se dispune delegarea de la Judecătoria Olteniţa  la 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, iar prin Decizia nr. 471/23.07.2014a Curţii de 

Apel Bucureşti a fost numită, pe perioadă nedeterminată, în funcţia de grefier 

arhivar debutant, începând cu data de 01.08.2014. 

Cu privire la doamna grefier Ferchezău Roxana-Elena se constată că prin 

Decizia nr. 782/24.12.2014 a Curţii de Apel Bucureşti a fost numită în funcţia de 
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grefier cu studii superioare juridice gradul profesional II la Judecătoria Sectorului 2 

Bucureşti, începând cu data de 24.12.2014. 

Cu privire la doamna grefier Gherasim Alexandra se constată că prin Decizia 

Curţii de Apel Bucureşti a fost numită în funcţia de grefier cu studii superioare 

juridice gradul profesional II la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, începând cu 

data de 15.04.2014. 

Cu privire la doamna grefier Ileana Veronica se constată că prin Decizia Curţii 

de Apel Bucureşti a fost numită în funcţia de grefier cu studii superioare juridice 

gradul profesional II la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, începând cu data de 

15.04.2014. 

Cu privire la doamna grefier Ion Tatiana Mirela - grefier cu studii superioare 

se constată că prin Decizia preşedintelui Curţii  de Apel Bucureşti nr. 

133/26.02.2014 s-a dispus delegarea de la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti la 

Tribunalul Bucureşti Secţia a VIII-a Conflicte de muncă şi asigurări sociale, pentru 

o perioadă de 60 zile, începând cu data de 03.03.2014; prin Decizia preşedintelui 

Curţii  de Apel Bucureşti nr. 405/25.06.2014 s-a dispus prelungirea delegării de la 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti la Tribunalul Bucureşti Secţia a VIII-a Conflicte 

de muncă şi asigurări sociale, pentru o perioadă de 60 zile, începând cu data de 

03.09.2014; prin Decizia preşedintelui Curţii  de Apel Bucureşti nr. 473/24.07.2014 

s-a dispus detaşarea de la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti la Tribunalul 

Bucureşti Secţia a VIII-a Conflicte de muncă şi asigurări sociale, pentru o perioadă 

de 6 luni, începând cu data de 03.09.2014. 

Cu privire la doamna grefier Iorga Elena Daniela se constată că prin Decizia 

nr. 467/22.07.2014 a Curţii de Apel Bucureşti a fost aprobat transferul de la 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti la Judecătoria Deva, începând cu data de 

01.08.2014. 

Cu privire la domnul grefier Lupu Cristian Marian se constată că prin Decizia 

nr. 189/21.03.2014a Curţii de Apel Bucureşti a fost numit pe perioada determinată, 

în funcţia de grefier debutant cu studii superiore, începând cu data de 25.03.2014, 

iar prin Decizia nr. 681/06.11.2014a Curţii de Apel Bucureşti a promovat în funcţia 

de grefier gradul profesional II, începând cu data de 01.11.2014. 

Cu privire la doamna grefier Neagu Theodora Nicoleta se constată că prin 

Decizia nr. 315/23.05.2014a Curţii de Apel Bucureşti a fost aprobat transferul de la 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, începând 

cu data de 15.12.2014. 

Cu privire la doamna grefier Oltean Garofiţa se constată că prin Decizia nr. 

325/10.06.2014 a Curţii de Apel Bucureşti s-a menţinut numirea, pe durată 

determinată (grefier  treapta profesională II ), iar prin Decizia nr. 724/25.11.2014 a 

Curţii de Apel Bucureşti s-a menţinut numirea, pe durată determinată (grefier  

treapta profesională II ). 
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Cu privire la doamna grefier Pîrvulescu Minodora se constată că prin Decizia 

nr. 637/21.10.2014 a Curţii de Apel Bucureşti a fost aprobat transferul de la 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti la Judecătoria Deva, începând cu data de 

15.12.2014. 

Cu privire la domnul grefier Rău Alexandru se constată că prin Decizia nr. 

757/16.12.2014 a Curţii de Apel Bucureşti a fost aprobat transferul de la 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti la Judecătoria Sibiu, începând cu data de 

23.12.2014. 

Cu privire la doamna grefier Robu Cristiana Teodora, grefier cu studii 

superioare se constată că prin Decizia preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti nr. 

666/31.10.2014, începând cu data de 01.11.2014 s-a dispus desemnarea la 

Penitenciarul Bucureşti Rahova, pentru o perioadă nedeterminată. 

Cu privire la domnul grefier Sanda Răzvan Mihai- grefier cu studii superioare 

se constată că prin Decizia preşedintelui Curţii  de Apel Bucureşti nr. 

189/21.03.2014 s-a dispus detaşarea de la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti la 

Tribunalul Bucureşti Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal, începând cu 

data de 23.03.2014; prin Decizia preşedintelui Curţii  de Apel Bucureşti nr. 

526/22.08.2014 s-a dispus încetarea detaşării de la Judecătoria Sectorului 2 

Bucureşti la Tribunalul Bucureşti Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal; 

prin Decizia preşedintelui Curţii  de Apel Bucureşti nr. 546/05.09.2014 s-a dispus 

delegarea de la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti la Tribunalul Bucureşti Secţia a 

II-a Contencios Administrativ şi Fiscal, pe o perioada de 60 de zile, începând cu 

data de 01.09.2014; prin Decizia preşedintelui Curţii  de Apel Bucureşti nr. 

672/03.11.2014 a fost prelungită delegarea de la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti 

la Tribunalul Bucureşti Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal, pe o 

perioada de 60 de zile, începând cu data de 01.11.2014; prin Decizia preşedintelui 

Curţii  de Apel Bucureşti nr. 752/10.12.2014 a fost prelungită delegarea de la 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti la Tribunalul Bucureşti Secţia a II-a Contencios 

Administrativ şi Fiscal, pe o perioada de 60 de zile, începând cu data de 

01.01.2015. 

Cu privire la doamna grefier Toma Cristina , grefier cu studii superioare, se 

constată că prin Decizia preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti nr. 408/04.06.2014, 

începând cu data de 09.06.2014, se dispune delegarea de la Judecătoria Sectorului 2 

Bucureşti la Tribunalul Bucureşti, pentru o perioadă de cel mult 2 luni; prin Decizia 

preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti nr. 526/22.08.2014, începând cu data de 

01.09.2014, încetează delegarea de la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti la 

Tribunalul Bucureşti, cu aceeaşi dată fiind promovată la Tribunalul Bucureşti, 

postul acesteia rămânând vacant pe perioada nedeterminată; 

Cu privire la doamna grefier Ţurcan Adina Carmen  se constată că prin 

Decizia nr. 52/20.01.2014 a Curţii de Apel Bucureşti s-a dispus prelungirea 
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detaşării de la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti la Tribunalul Bucureşti, începând 

cu data de 01.02.2014, pentru o perioadă de 6 luni; prin Decizia nr. 461/21.07.2014 

a Curţii de Apel Bucureşti s-a dispus prelungirea detaşării de la Judecătoria 

Sectorului 2 Bucureşti la Tribunalul Bucureşti, începând cu data de 01.08.2014, 

pentru o perioadă de 6 luni; prin Decizia nr. 705/19.11.2014 a Curţii de Apel 

Bucureşti s-a dispus încetarea detaşării de la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti la 

Tribunalul Bucureşti, începând cu data de 17.11.2014. 

Sintetizând, se constată împrejurarea că instanţa a beneficiat de o uşoară 

creştere a numărului grefierilor- prin comparaţie cu nivelul anului 2013-, ceea ce, 

prin raportare la numărul judecătorilor din cadrul instanţei, a permis menţinerea, în 

cadrul Secţiei Penale, a grefierilor de şedinţă pe un singur complet de judecată, 

menţinerea a doi grefieri la Biroul Executări Penale, creşterea numărului de grefieri 

de şedinţă în cadrul Secţiei Civile şi Penale, dar imposibilitatea desemnării, la 

finalul anului 2014, şi în contextul desfăşurării operaţiunii de defrişare, a unor 

grefieri având ca atribuţii dactilografierea hotărârilor judecătoreşti. 

Începând cu data de 29.03.2010 a fost aplicată hotărârea Consiliului Superior 

al Magistraturii nr. 2119/2009 prin care a fost aprobat programul pentru stabilirea 

volumului optim de muncă şi asigurarea calităţii activităţii în instanţe în anul 2010. 

Aplicarea acestei hotărâri a limitat numărul şi complexitatea cumulată a 

dosarelor repartizate pe fiecare complet- cu sau fără prim termen de judecată, în 

raport cu natura cauzei-, măsură de natură să asigure respectarea standardelor de 

calitate în desfăşurarea activităţii.  

Ca urmare a duratei mari a primului termen de judecată fixat în cauzele civile, 

efectele acestei măsuri au început să fie simţite abia la sfârşitul anului 2010 şi 

începutul anului 2011, fiind reduse ulterior ca urmare a scăderii volumului de 

activitate.  

Însă desfiinţarea pe parcursul anului 2014 a trei complete civile de judecată, 

ca urmare a vacantării temporare sau pe durată nedeterminată a posturilor de 

judecător, a fost urmată de repartizarea ciclică a dosarelor înregistrate pe rolul 

acestor completuri, măsură de natură să afecteze echilibrul creat prin aplicarea 

hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2119/2009.  

De asemenea, prin hotărâri ale Colegiului de conducere (nr. 39/2013, nr. 

53/2014, nr. 54/2014), aplicarea programului de normare a muncii a fost adaptată 

necesităţii respectării complexităţii anuale. 

Ca urmare a modificărilor aduse Codului de procedură civilă, repartizarea 

aleatorie s-a efectuat pe completuri şi nu pe termene de judecată. 

Respectarea datei recomandate a făcut, pe parcursul anului 2014, obiectul unor 

controale efectuate succesiv de preşedintele şi vicepreşedintele instanţei, respectiv 

de vicepreşedintele instanţei sub coordonarea preşedintelui instanţei, conform 

deciziei nr. 29/2014 a preşedintelui Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. 
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Colegiul de Conducere a adoptat o serie de hotărâri pentru asigurarea duratei 

rezonabile de soluţionare a cauzelor în materie civilă, prin raportare la data 

recomandată (eg: Hotărârile nr. 45/06.10.2014, nr. 53/20.11.2014). 

În materie penală nu a fost necesară stabilirea unor asemenea măsuri, 

împrejurare justificată şi prin natura cauzelor, volumul de activitate al secţiei. 

Pe parcursul anului 2014 un complet temporar vacant din cadrul Secţiei 

Penale a fost preluat, conform Hotărârii Colegiului de Conducere, de un judecător 

transferat în cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti.  

În cadrul Secţiei Civile, trei completuri din cadrul Secţiei civile, ca urmare a 

transferului sau promovării judecătorilor în funcţie de conducere în cadrul altei 

instanţe, au fost preluate de judecători transferaţi în cadrul Judecătoriei Sectorului 2 

Bucureşti.  

La sfârşitul anului 2014 era temporar vacant un singur post, în cadrul secţiei 

penale. 

Se observă faptul că s-a menţinut, de Colegiul de Conducere, practica de 

evitare a desfiinţării completurilor de judecată, soluţie care, potrivit experienţei 

înregistrate în anul 2011, ar fi impietat grav asupra activităţii instanţei.  

Însă nu este de neglijat împrejurarea că modificările Codului de procedură 

civilă (introducerea procedurii de regularizare) şi a Codului de procedură penală 

(camera preliminară) fac dificilă menţinerea completurilor de judecată. 

Se cuvine a se sublinia impactul considerabil adus activităţii judecătorilor ca 

urmare a modificării Codului de procedura civila şi a codurilor penal şi de 

procedură penală. 

Deşi neevidenţiat statistic, nu poate fi ignorat efortul depus zilnic de judecător, 

în materie civilă, în activitatea de regularizare a cererilor de judecată, iar în materie 

penală- în procedura de cameră preliminară. 

Practic, judecătorul secţiei civile desfăşoară zilnic activitatea specifică şedinţei 

de judecată, fiind nevoit ca după finalizarea acestor lucrări- de multe ori după 

sfârşitul programului de lucru- să desfăşoare activităţi pe care, anterior modificării 

codului, le realiza în timpul programului (studiu şedinţă, pronunţări, redactări). 

Un impact similar a fost produs şi de noul Cod de procedură penală. 

Împrejurările descrise au determinat, obiectiv, depăşiri ale termenelor 

prevăzute de lege pentru redactarea hotărârilor şi reducerea duratei alocate studierii 

dosarelor şi deliberării şi a obligat judecătorii la eforturi suplimentare considerabile 

pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu la parametri normali.  

Pe termen lung, această situaţie poate conduce la o stare de suprasolicitare 

fizico-psihică a magistraţilor, cu consecinţe nedorite atât asupra sănătăţii lor cât şi 

asupra calităţii actului de justiţie pe care îl realizează. 

Munca magistratului (judecător) nu se poate rezuma numai la activitatea de 

judecată întrucât la judecătorii există o multitudine de atribuţii care exced activităţii 
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de judecată, dar care reclamă încă participarea judecătorilor. În acest sens trebuie 

precizat că deşi strict formal Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr. 387/2005 a Consiliului Superior al 

Magistraturii, cu modificările ulterioare, a restrâns activităţile şi numărul 

compartimentelor care necesită supraveghere sau îndrumare din partea 

judecătorilor, la judecătoriile cu volum mare de activitate, cum este Judecătoria 

Sectorului 2 Bucureşti, pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii este 

nevoie în mare măsură de participarea judecătorilor.  

În plus există un număr mare de cereri necontencioase. 

Această stare de lucruri s-a reflectat într-un mod similar şi asupra grefierilor 

de şedinţă de la secţia civilă a instanţei, obligaţi să desfăşoare un volum de muncă 

impresionant (ei având îndatorirea de a evidenţia lucrările pe care le realizează atât 

pe suport de hârtie, cât şi în sistemul electronic) fapt care poate vicia, de asemenea, 

pe termen lung, calitatea actelor procedurale pe care le îndeplinesc, operativitatea 

în efectuarea acestora şi, în final, însăşi calitatea actului de justiţie. 

Nu este de neglijat nici împrejurarea că, în absenţa grefierilor cu atribuţii în 

materia dactilografierii hotărârilor, aceste atribuţii revin grefierilor de şedinţă. 

Se cuvine a se sublinia impactul considerabil adus de modificarea Codului de 

procedura civila, desfăşurarea procedurii anterioare primului termen de judecată 

încărcând considerabil activitatea grefierilor de şedinţă din cadrul Secţiei Civile.  

De asemenea, volumul de muncă al grefierilor de şedinţă de la secţia penală şi 

specificul activităţii în cadrul secţiei penale pot vicia, de asemenea, pe termen lung, 

calitatea actelor procedurale pe care le îndeplinesc, operativitatea în efectuarea 

acestora şi, în final, însăşi calitatea actului de justiţie. 

Codul de procedură penală, prin reglementarea unei etape premergătoare 

judecăţii- camera preliminară- a crescut volumul de activitate al judecătorilor şi 

grefierilor secţiei penale, dificultăţile fiind augmentate pe de o parte de neclarităţile 

cuprinse în normele incidente şi de evoluţia acestora (declararea ca 

neconstituţională) şi, pe de altă parte, de împrejurarea că aplicaţia Ecris nu a fost 

suficient adaptată pentru aplicarea noului cod de procedură penală. 

Nu este de neglijat, în materie penală, nici împrejurarea că extinderea cazurilor 

de incompatibilitate, conjugată cu stipularea continuităţii prin dispoziţiile Hotărârii 

CSM nr. 387/2005 modificată a îngreunat activitatea întregului personal al secţiei 

penale, dar a necesitat şi repetata intervenţie a colegiului de conducere pentru 

stabilirea unui echilibru între excepţiile de la principiul continuităţii şi necesitatea 

evitării creării în mod excesiv a unor situaţii de incompatibilitate. 

În pofida insuficienţei personalului în arhivă şi a condiţiilor dificile de lucru 

existente în arhiva veche, pe parcursul anului 2014, cu implicarea şi a altor grefieri 

decât grefieri arhivari, a continuat procedura de inventariere a dosarelor şi 

documentelor al căror termen de păstrare s-a împlinit. 
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Se mai reţine că în cursul anului 2011 s-a realizat o reorganizare a activităţii 

acestui compartiment, după principiul gestiunii exclusive, de către fiecare grefier 

arhivar a unei părţi a dosarelor, principiu menţinut şi la nivelul anului 2014. 

Trebuie menţionat că, în ciuda acestei situaţii critice, până în prezent, datorită 

eforturilor considerabile ale judecătorilor şi personalului auxiliar, activitatea s-a 

situat şi se situează la un nivel de performanţă considerabil. 

În ultimii ani se remarcă o creştere a competenţei profesionale a personalului 

auxiliar, prin angajarea de absolvenţi ai Şcolii Naţionale de Grefieri, sau de 

persoane cu studii superioare de specialitate juridică. 

Cu toate acestea există şi grefieri care, deşi îşi desfăşoară de mai mult timp 

activitatea în cadrul instanţei, iar unii sunt absolvenţi ai S.N.G., nu răspund 

cerinţelor funcţiilor pe care le îndeplinesc, dovedind dificultăţi de adaptare, lipsă de 

interes pentru cunoaşterea prevederilor legale şi regulamentare. 

Pentru îmbunătăţirea activităţii s-a luat de către conducerea instanţei măsura 

verificării permanente de către grefierul-şef al instanţei şi grefierii-şefi de secţii a 

modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către personalul auxiliar, 

urmând ca, pe baza constatărilor, să se facă propuneri Şcolii Naţionale de Grefieri 

de suplimentare a cursurilor de perfecţionare a grefierilor în activitate, de adaptare 

a tematicii acestora în funcţie de nevoile de instruire semnalate şi de convocare la 

cursuri a persoanelor indicate de instanţă la care s-au constatat deficienţe în 

pregătire. 

Nu sunt încadraţi la această instanţă grefieri- statisticieni, informaticieni şi nici 

specialişti în comunicare ori absolvenţi ai facultăţilor de jurnalistică, deşi ar fi 

deosebit de utilă prezenţa acestora în instanţă.  

Faptul că la nivelul instanţei nu există un post de informatician constituie un 

aspect reţinut ca deficienţă de Inspecţia Judiciară cu ocazia controlului efectuat în 

anul 2010. 

Aceasta, întrucât deficienţele apărute în funcţionarea sistemului ECRIS sunt 

remediate uneori cu întârziere, fapt ce provoacă prejudicii atât activităţii interne a 

instanţei (nu poate fi generat numărul unic de dosar iar unele cauze, prin natura lor, 

reclamă urgenţă- spre ex. propunerile de arestare preventivă, de autorizare a 

percheziţiilor sau a interceptării şi înregistrării audio-video; nu pot fi emise citaţii 

etc.) cât şi activităţii compartimentelor de lucru cu publicul, în special 

compartimentului de registratură, care nu îşi poate desfăşura în aceste perioade 

activitatea de repartizare aleatorie a cauzelor decât cu ajutorul registrului de avarie. 

Încadrarea unui grefier- statistician în cadrul Judecătoriei Sectorului 2 

Bucureşti s-ar impune pentru corecta evidenţiere a activităţii instanţei, controlul 

desfăşurat pe parcursul anului 2013 în vederea corectei stabiliri a complexităţii 

aferente fiecărui judecător subliniind acest aspect. 
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Angajarea unui specialist în comunicare la Biroul de informare şi relaţii 

publice ar permite grefierului delegat să se ocupe de întocmirea lucrărilor de grefă 

specifice (în programul normal de lucru), iar pe de altă parte ar asigura stabilirea 

unei relaţii de comunicare mai accesibilă cu justiţiabilii şi, în timp, ar duce la 

îmbunătăţirea percepţiei generale a opiniei publice asupra justiţiei. 

La fel ca în fiecare an- cu excepţia anului 2012-, în anul 2014, în cadrul 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti şi-au desfăşurat stagiul de practică 11 auditori 

de justiţie din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi a fost efectuat un 

stagiu de practică de un auditor aflat într-o situaţie specială- neprezentarea, din 

motive medicale, la examenul de absolvire din anul 2013 (sub îndrumarea unui 

coordonator de practică); la finalul anului 2014 au fost repartizaţi în cadrul 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 10 auditori de justiţie (sub îndrumarea a doi 

coordonatori de practică din cadrul instanţei). 

 

1.1.5. Probleme de management al instanţei  

 

Astfel cum s-a arătat, principala problemă de management al personalului la 

nivelul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti o reprezintă fluctuaţia de personal, 

faptul că în mod constant numărul de posturi efectiv ocupate- atât în cazul 

judecătorilor, cât şi în cazul personalului auxiliar şi conex- este mai mic decât cel 

prevăzut în schema instanţei. 

Această împrejurare intervine constant, independent de eforturile depuse de 

conducerea instanţei şi este de natură să afecteze calitatea actului de justiţie. 

Nu este de nglijat nici împrejurarea că, deşi pe parcursul anului 2013 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a înregistrat o scădere a cauzelor nou intrate, în 

anul 2014 s-a înregistrat o tendinţă de crestere consistentă a cauzelor nou intrate, 

fiind de aşteptat ca această tendinţă să continue şi la nivelul anului 2015, în special 

în materie civilă, impunându-se efectuarea unor demersuri atât pentru ocuparea 

efectivă a posturilor, cât şi pentru suplimentarea schemei de personal. 

În materie penală, în pofida demersurilor întreprinse de conducerea instanţei 

(Colegiul de Conducere) pentru creşterea numărului de judecători din cadrul 

secţiei, specificul activităţii reclamă specializarea judecătorilor prin separarea 

funcţiilor judiciare, numai un asemenea demers fiind de natură a asigura condiţiile 

pentru un nivel optim al calităţii actului de justiţie în materie penală. 

În permanenţă cpnducerea instanţei a întreprins demersuri şi pentru ocuparea 

posturilor temporar/ definitiv vacante, dar şi pentru echilibrarea volumului de 

activitate între judecătorii celor două secţii. 
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Sub aspectul personalului auxiliar şi conex se constată faptul că se impune 

ocuparea efectivă a posturilor prevăzute în schema instanţei şi chiar suplimentarea 

acesteia. 

 

SECŢIUNEA A 2-A- INFRASTRUCTURA ŞI CAPACITATEA 
INSTITUŢIONALĂ A INSTANŢEI 

 

Capacitatea instituţională a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti  rezultă din 

organizarea internă şi infrastructura disponibilă şi este definită prin următoarele 

criterii: 

a) structura organizatorica si manageriala; 

b) baza materială; 

c) resursele umane 

 

a) Structura organizatorica si manageriala 

Calitatea nu poate fi experimentată într-o instanţă decât în legătură cu 

aşteptările utilizatorilor şi a altor persoane interesate.  

Rezultatul lanţului de activităţi profesionale realizate de toţi membrii unei 

instanţe- felul în care este percepută funcţionarea diferitelor sectoare destinate 

publicului, modul în care este organizată informaţia cu privire la procesele aflate pe 

rol, jurisprudenţa, etc.- este determinat de nivelul de interes pe care preşedinţii de 

instanţe îl arată faţă de ceea ce nemulţumeşte publicul în funcţionarea unei instanţe, 

precum şi de implicarea lor în corectarea situaţiilor care pot afecta funcţionarea 

instanţei şi percepţia publică despre aceasta 

 Este esenţial ca instanţele sa ofere servicii societăţii de pe o poziţie strict 

neutră; ele pot funcţiona adecvat doar dacă reuşesc să administreze corespunzător 

toate riscurile legate de dependenţa administrativă- pe de o parte, de protejarea 

poziţiei de imparţialitate a judecătorilor şi a instanţei, de relaţia judecătorilor şi a 

instanţelor cu publicul, de capacitatea instanţei de a trata adecvat cantitatea de 

dosare care sunt prezentate spre rezolvare, de cunoştinţele de ordin juridic ale 

judecătorilor şi personalului instanţei - pe de alta parte. 

 Sub acest aspect, o preocupare constanta a conducerii instanţei, la toate 

nivelurile, a constituit-o pe tot parcursul anului trecut, asigurarea condiţiilor 

materiale optime de lucru pentru magistraţi şi întregul personal auxiliar de 

specialitate, dar şi iniţierea şi susţinerea demersurilor pentru ocuparea posturilor 

vacante la nivelul instanţei, precum şi suplimentarea schemei de personal- personal 

auxiliar. 

Sub aspectul capacităţii instituţionale a instanţei se constată faptul că un rol 

deosebit de important revine preşedintelui. 
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Asigurarea conducerii riguroase şi eficiente a instanţei presupune cunoaşterea 

şi aplicarea principiilor managementului, motiv pentru care, alături de studiul 

individual permanent, se impune menţinerea practicii vizând organizarea la nivelul 

Institutului Naţional al Magistraturii a unor cursuri de management al instanţelor, la 

care să poată participa toţi magistraţii care exercită atribuţii de conducere, precum 

şi judecătorii care sunt membri ai colegiilor de conducere. 

În limitele determinate de atribuţiile reglementate de Legea nr. 304/2004 

privind organizarea judiciară şi Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 387/2005 a Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru preşedintele judecătoriei, colegiul de conducere, 

vicepreşedinte şi preşedinţii de secţii, o conducere eficientă a instanţei presupune 

colaborarea dintre toţi aceşti factori. 

Desfăşurarea unei activităţi manageriale optime depinde în mare măsură de 

asigurarea numărului necesar de judecători şi personal auxiliar în funcţie de 

volumul de activitate al instanţei, prin ocuparea tuturor posturilor vacante şi chiar 

prin suplimentarea lor.  

Acest lucru se poate realiza prin transferul/detaşarea unor judecători de la 

instanţele cu volum redus de activitate şi care au prevăzut în schema de funcţionare 

un număr de posturi de judecător mai mare decât cel necesar desfăşurării activităţii, 

la instanţele cu deficit de personal şi care au un volum de activitate peste media pe 

ţară. 

S-a constatat, pe parcursul anului 2014, preocuparea constantă a preşedintelui 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti în utilizarea tuturor mijloacelor legale pentru 

ocuparea posturilor vacante, atât cu privire la judecători, cât şi cu privire la 

personalul auxiliar.  

Nu în ultimul rând se impune ca detaşările judecătorilor la alte instituţii să 

vizeze toate instanţele din ţară şi nu cu precădere instanţele din Bucureşti, cum s-a 

întâmplat până în prezent.  

O soluţie pentru stoparea detaşărilor ar fi permanentizarea judecătorilor 

detaşaţi pe posturile pe care le ocupă în cadrul instituţiilor respective, cu consecinţa 

deblocării acestor posturi la nivelul instanţelor. 

Numărul insuficient de judecători la nivelul instanţei determină implicarea 

conducerii acesteia în numeroase şi permanente demersuri de natură administrativă, 

impietând asupra desfăşurării activităţii de execuţie asumate de conducerea 

instanţei. 

Se cuvine a se sublinia împrejurarea că modificarea Codului de procedură 

civilă şi a Codului de procedură penală reclamă sporirea numărului de judecători, 

ca urmare a sporirii volumului de muncă al acestora (regularizarea cererilor, în 

materie civilă- activitate necuantificată statistic, dar care nu poate fi ignorată; în 
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materie penală- verificările specifice camerei preliminare, sporirea atribuţiilor 

judecătorilor). 

Deşi această variantă nu este agreată integral de către doctrinarii 

managementului judiciar, totuşi conducerea instanţei a înţeles să dezvolte, şi pe 

parcursul anului 2014, un management participativ, care urmăreşte implicarea 

tuturor judecătorilor în activităţile instanţei, factorul decizional şi de răspundere 

rămânând o prerogativă a conducerii.  

Conducerea instanţei a urmărit cunoaşterea potenţialului şi calităţii 

profesionale a fiecărui angajat, repartizarea echilibrată a sarcinilor şi realizarea unui 

raport just între operativitate şi calitate. 

În activitatea managerială s-a urmărit îndeosebi identificarea erorilor şi 

corectarea acestora la timp, dar şi adoptarea măsurilor necesare pentru înlăturarea 

factorilor generatori, fără a se ezita a fi luate măsuri necesare pentru sancţionarea 

deficienţelor constatate (aplicarea de sancţiuni- în cazul grefierilor, sesizarea direct 

sau mediate a Inspecţiei Judiciare- în cazul judecătorilor). 

Impunerea transparenţei decizionale a fost şi rămâne o constantă, obiectivul 

conducerii instanţei astfel încât înţelegerea măsurilor adoptate să se realizeze la 

nivelul fiecăruia dintre angajaţii instanţei. 

Conducerea Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti a înregistrat fluctuaţii pe 

parcursul anului 2014, fiind asigurată, conform Legii nr. 304/2004, de către:  

-  Preşedinte-  judecător Elena Veronica Andreea Iura 

- Vicepreşedint-  judecător Cătălin Adrian Oancea 

- Preşedinţi de secţie, respectiv: 

- Preşedinte Secţia Penală-  atribuţii exercitate de preşedintele instanţei până 

la data de 30.10.2014; judecător Alina Nadia Guluţanu, începând cu data de 

30.10.2014.  

- Preşedinte Secţia Civilă - judecător Lucian Mihali-Viorescu până la data de 

15.11.2014; atribuţii exercitate de vicepreşedintele instanţei ulterior acestei date.  

Se constată depăşirea reticenţei judecătorilor instanţei de a-şi asuma funcţii de 

conducere la nivelul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. 

Această împrejurare este de natură a sublinia o evoluţie în organizarea şi 

funcţionarea instanţei. 

Un alt centru de decizie la nivelul instanţei este Colegiul de conducere care 

are în componenţa sa pe preşedintele instanţei (membru de drept) şi 4 judecători 

aleşi în Adunarea Generală a Judecătorilor, respectiv judecătorii:  Cristina Radu, 

Lucian Mihali- Viorescu, Marian Moise, Diana Gavrilă (ulterior, pe parcursul 

anului 2014, judecătorii: Alex Bogdan Arghir, Alexandru Nicolae Ceslea, Marian 

Moise, Cătălin Adrian Oancea). 

În cursul anului 2014, activitatea managerială la nivelul instanţei s-a 

concretizat şi în adoptarea de către Colegiul de conducere al instanţei a unui număr 
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de 57 de hotărâri, vizând diferite probleme legate de buna organizare şi funcţionare 

a instanţei.  

Adoptarea acestor hotărâri de către acest organ colegial de conducere, format 

din reprezentanţi aleşi ai judecătorilor a condus la creşterea legitimităţii deciziilor 

luate, la eficientizarea activităţii instanţei şi la implementarea unui tip de 

management participativ, bazat pe realitatea că deciziile manageriale sunt aplicate 

şi respectate doar dacă sunt acceptate de către destinatarii sau beneficiarii acelor 

decizii.  

Se constată, totodată, creşterea preocupării pentru fundamentarea hotărârilor 

colegiului, la fiecare şedinţă a colegiului fiind întocmită şi ataşată o mapă cu acte 

conţinând informaţiile necesare (propuneri ale preşedinţilor de secţii, hotărâri 

anterioare ale colegiului, referate întocmite de personalul auxiliar sau 

departamentul IT). 

De asemenea, se reţine împrejurarea că- pentru corecta fundamentare a 

hotărârilor coelgiului- în mod repetat au fost invitaţi la şedinţele colegiului fie 

specialişti IT, personal auxiliar (serviciul registratură), fie- pentru legitimarea 

hotărârilor adoptate şi asigurarea transparenţei, identificarea problemelor concrete 

şi a soluţiilor aferente- judecători din cadrul instanţei. 

Pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii instanţei, având în vedere 

volumul de activitate al grefierului şef, a fost desemnat un nou grefier în calitate de 

secretar al colegiului. 

Conducerea instanţei s-a preocupat în continuare, în perioada de referinţă, şi 

de luarea unor măsuri pentru degrevarea judecătorilor de sarcini auxiliare, care 

exced activităţii de judecată. 

Astfel, încă din luna septembrie 2009, înregistrarea dosarelor nou-intrate a fost 

efectuată de către un grefier anume desemnat prin decizie, iar măsurile necesare 

pentru primul termen de judecată au fost dispuse de către judecătorul care compune 

completul de judecată învestit prin repartizare aleatorie cu judecarea dosarului.  

Pe parcursului anului 2014 au fost desemnaţi în continuare, pentru buna 

funcţionare a instanţei, doi grefieri din cadrul serviciului registratură pentru 

înregistrarea dosarelor nou intrate. 

De asemenea, având în vedere deficienţele constatate în privinţa termenului de 

redactare a hotărârilor, prin decizie a preşedintelui instanţei au fost desemnaţi trei 

grefieri pentru tehnoredactarea hotărârilor judecătoreşti, grefieri menţinuţi în parte 

şi pe parcursul anului 2014.  

Pe parcursul anului 2014, prin decizie a preşedintelui instanţei, s-a dispus ca, 

în săptămâna în care nu participă la şedinţele de judecată, grefierii ce intră în 

compunerea completurilor conduse de judecătorii stagiari, să tehnoredacteze 

hotărâri (măsură ce nu a putut fi menţinută până la finalul anului 2014). 
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În îndeplinirea atribuţiilor manageriale prevăzute de Legea nr. 304/2004, 

republicată, Legea nr. 303/2004, republicată, şi Regulamentul de ordine interioară 

al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr.387/2005 a Consiliului 

Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, cu avizul 

colegiului de conducere, preşedintele a întocmit săptămânal planificările pentru 

şedinţele de judecată şi pentru tehnoredactarea hotărârilor judecătoreşti, lunar 

preşedintele instanţei- ulterior, preşedintele secţiei penale- a propus planificarea 

pentru serviciul de permanenţă în materie penală la măsuri preventive; de 

asemenea, semestrial a fost întocmită planificarea de permanenţă a magistraţilor în 

temeiul art. 98 alin. 5 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti- planificarea fiind zilnică, în cadrul Secţiei Penale, începând cu luna 

septembrie 2012-, iar orice înlocuire a titularului de complet a fost evidenţiată într-

un proces-verbal, conform art. 98 alin. 6 din Regulament. 

Preşedintele şi vicepreşedintele instanţei, respectiv preşedinţii de secţie 

(persoanele din conducerea instanţei exercitând aceste atribuţii) au rezolvat 

corespondenţa pentru care grefierul-registrator, care primeşte corespondenţa, nu a 

găsit o soluţie, precum şi corespondenţa cu persoanele condamnate sau aflate în 

stare de arest preventiv. 

Totodată, preşedintele instanţei (secţia penală) şi judecătorul delegat (secţia 

civilă) au verificat dosarele civile/penale restituite de instanţele de control judiciar, 

înainte de înregistrarea acestora în registrele de evidenţă a practicii de casare, 

preşedinţii de secţie (persoanele din conducerea instanţei exercitând aceste 

atribuţii) au organizat învăţământul profesional al judecătorilor, întocmind o 

planificare anuală, după consultarea magistraţilor, şi desemnând pentru fiecare 

temă judecătorii care să întocmească referatele, au urmărit distribuirea acestor 

materiale către toţi colegii înainte de data şedinţei de învăţământ profesional 

(nefiind însă întotdeauna posibilă, având în vedere volumul mare de activitate, 

întâlnirea fizică a judecătorilor); de asemenea, a fost organizat învăţământul 

profesional al personalului auxiliar, pe categorii de personal, în funcţie de 

atribuţiile concrete desfăşurate la fiecare compartiment auxiliar. 

S-au exercitat atribuţii de control asupra personalului auxiliar prin controale 

sistematice la toate compartimentele instanţei, au fost organizate în mod repetat 

şedinţe cu grefierii instanţei, s-a urmărit implicarea sporită a grefierilor şefi şi a 

vicepreşedintelui, preşedintelui secţiei civile şi penale în verificarea activităţii 

grefierilor, s-a verificat periodic afişajul în instanţă pentru informarea corectă a 

justiţiabililor şi raporturile de serviciu cu publicul. 

S-a păstrat evidenţa dosarelor rulate în şedinţele de judecată, a dosarelor la 

prim termen pe fiecare complet şi a dosarelor soluţionate, cu evidenţierea celor mai 

vechi de un an pe baza unor fişe de şedinţă completate de fiecare judecător în parte. 

A existat o preocupare deosebită pentru asigurarea unui volum de muncă echilibrat 
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şi comparabil egal, în special în ceea ce îi priveşte pe judecători, dar şi în privinţa 

personalului auxiliar. 

Atribuţiile judecătorilor delegaţi să îndeplinească şi alte activităţi în afara celei 

de judecată au fost stabilite prin decizii ale preşedintelui instanţei, în urma 

consultării preşedintelui secţiei civile, respectiv a judecătorilor secţiei penale, cu 

avizul colegiului de conducere, fiind modificate pe parcursul anului ori de câte ori 

au intervenit schimbări în cadrul colectivului sau modificări legislative care au 

impus astfel de completări ale deciziilor.  

Tot prin decizii ale preşedintelui instanţei, avizate favorabil de colegiul de 

conducere, a fost repartizat personalul auxiliar la compartimentele instanţei, aceste 

decizii fiind modificate pe parcursul anului ori de câte ori au intervenit schimbări în 

cadrul colectivului sau modificări legislative care au impus astfel de completări ale 

deciziilor. 

O bună activitate de conducere a instanţei este condiţionată- alături de 

îndeplinirea cu celeritate şi în condiţii de calitate a atribuţiilor prevăzute de lege şi 

regulament şi de o bună gestionare a resurselor umane şi materiale- de păstrarea 

unei legături strânse de către factorii de conducere cu personalul instanţei- atât cu 

judecătorii cât şi cu personalul auxiliar.  

O atare legătură, ce a fost iniţiată şi menţinută de conducerea instanţei, 

presupune o comunicare permanentă şi pe un ton corespunzător cu colegii, tratarea 

cu seriozitate şi cu răbdare a problemelor ridicate de aceştia, inclusiv explicarea 

argumentelor ce au stat la baza luării deciziilor care îi implică.  

O bună comunicare încurajează iniţiativele personalului şi semnalarea 

problemelor cu care se confruntă acesta, inclusiv a greşelilor comise, care, aduse la 

cunoştinţă în timp util, pot fi deseori remediate înainte de a produce consecinţe 

nedorite.  

Este de asemenea binevenită consultarea membrilor colectivului înainte de a 

se lua măsuri organizatorice care îi implică, în adoptarea acestora fiind necesar să 

se ţină seama pe cât posibil- alături de criteriul fundamental al echilibrului în 

împărţirea atribuţiilor de serviciu- şi de abilităţile persoanelor, precum şi de 

opţiunile exprimate de acestea, aspecte avute în vedere în mod constant de 

conducerea instanţei. 

O importanţă deosebită o are o repartizare pe cât posibil egală a sarcinilor de 

serviciu între membrii colectivului, fapt de natură să conducă la crearea unei 

atmosfere propice desfăşurării activităţilor specifice în instanţă prin evitarea 

tensiunilor şi a conflictelor în cadrul colectivului şi care în mod constant a fost avut 

în vedere de conducerea instanţei. 

În atare condiţii, pe de o parte scade substanţial riscul apariţiei disfuncţiilor în 

activitatea generală a instanţei, iar pe de altă parte creşte posibilitatea identificării şi 

remedierii operative a acestora. 
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Se constată împrejurarea că, pe parcursul anului 2014, a fost încurajat în 

permanenţă, de conducerea instanţei, dialogul atât cu judecătorii instanţei, cât şi cu 

personalul auxiliar, fiind căutate şi identificate în măsura posibilităţilor soluţii 

pentru problemele ivite (eg: schimbarea grefierilor din compunerea completurilor 

de judecată în momentul apariţiei unor tensiuni între membrii completului, tensiuni 

ce nu puteau fi altfel depăşite; mutarea grefierilor în alte birouri în ipoteza creării 

unor tensiuni între colegii de birou). 

A fost încurajat în permanenţă dialogul între judecător şi grefierul de şedinţă 

pentru eficientizarea activităţii administrativ- judiciare. 

A fost exercitat în permanenţă controlul asupra activităţii grefierilor, activitate 

exercitată împreună cu grefierul şef al instanţei (note explicative pentru deficienţele 

constatate, şedinţe). 

 

b) baza materială a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti este asigurată prin 

resursele financiare alocate de Tribunalul Bucureşti- ordonator de credite. 

 

c) resursele umane 

Sub aspect logistic- resurse materiale-, se constată faptul că Judecătoria 

Sectorului 2 Bucureşti îşi desfăşoară activitatea din luna decembrie a anului 2006, 

alături de Tribunalul Bucureşti, în sediul din Municipiul Bucureşti, Sector 3, 

Bulevardul Unirii nr. 37. 

În afara sediului instanţei, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti mai are un spaţiu 

în comuna Tunari, în care sunt depozitate dosarele înregistrate şi soluţionate în 

perioada 1980-1990 şi care nu au avut loc în arhiva curentă (dosarele care, potrivit 

legii, se păstrează permanent, dar pe care Arhivele Naţionale nu le preiau din lipsă 

de spaţiu de depozitare). 

În sediul din Bucureşti, Sector 3, Bulevardul Unirii nr. 37, Judecătoria 

Sectorului 2 Bucureşti ocupă următoarele spaţii ce se găsesc la parter, etaj 1 şi etaj 

3: 2 camere pentru arhiva veche; camere pentru arhiva curentă; 2 camere pentru 

registratură; 4 săli de şedinţă (3 civile şi 1 penală); 13 birouri (spaţii) pentru 

judecători, din care 1 birou preşedinte, 1 birou vicepreşedinte, 1 birou pentru cei 

doi preşedinţi de secţii; 17 birouri (spaţii) pentru grefieri, din care 1 birou pentru 

grefierii – şefi; 2 birouri (spaţii) pentru procurori; 1 spaţiu pentru Biroul de 

informare şi relaţii publice; 1 spaţiu cu destinaţie de cameră de consiliu. 

Sala de consiliu, care avea şi destinaţia de bibliotecă, a fost preluată de 

Tribunalul Bucuresti în anul 2013, pe fondul lipsei acute de spaţiu a acestei instanţe 

pentru organizarea birourilor de grefieri. 

Schimbarea sediului operată în anul 2006 a constituit, indiscutabil, un 

important pas înainte în direcţia asigurării prestigiului justiţiei şi a calităţii actului 

de justiţie.  
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Cu toate acestea, actualul sediu este încă departe de a satisface pe deplin 

exigenţele realizării actului de justiţie în condiţii optime.  

În sediul actual, instanţa beneficiază de 4 săli de şedinţă şi de spaţii rezervate 

arhivei curente şi compartimentului de registratură.  

În toate sălile de judecată, inclusiv sălile de cameră de consiliu există câte un 

computer ce este folosit la tehnoredactarea declaraţiilor şi toate au în dotare şi 

aparatură tehnică de înregistrare a şedinţelor. 

În două dintre sălile de judecată (cea folosită de Secţia penală şi una dintre 

sălile Secţiei civile) există boxe pentru persoanlele aflate în satre de arest, sau de 

deţinere care participă la şedinţele de judecată. 

Din punct de vedere informatic, toţii judecătorii şi grefierii de şedinţă au la 

dispoziţie computere, fiind dotate cu calculatoare şi compartimentele auxiliare.  

Toate calculatoarele sunt conectate la reţeaua internă, toate calculatoarele 

folosite de judecători şi câte un calculator din fiecare birou de grefieri de şedinţă au 

configurat accesul la Internet, lăţimea bandei nepermiţând accesul celorlalte la 

reţea. 

Portalul instanţei este administrat de grefierul delegat la Biroul de informare şi 

relaţii publice, sub coordonarea judecătorului delegat.  

Pe portal sunt publicate informaţii de interes pentru public referitoare la 

activitatea instanţei, precum şi hotărâri reprezentative pentru practica instanţei, 

selectate de judecătorii desemnaţi prin decizie a preşedintelui judecătoriei (separat 

pentru Secţia civilă şi Secţia penală). 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti are în dotare un autoturism folosit pentru 

transportul, în cazuri urgente, al persoanei ce îndeplineşte atribuţiile agenţilor 

procedurali, al judecătorilor şi grefierilor în cazul efectuării cercetărilor locale, 

luării interogatoriului sau audierii unei persoane nedeplasabile şi pentru ridicarea 

consumabilelor necesare funcţionării instanţei şi transportul dosarelor.   

Paza Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, împreună cu cea a Tribunalului 

Bucureşti, este asigurată de Unitatea Militară 0456, Detaşamentul 2 Jandarmi.  

Paza instanţei este asigurată în comun cu cea a Tribunalului Bucureşti pe 

fiecare nivel, însă cea a celor 4 săli de şedinţă este asigurată de 8 jandarmi, care 

sunt anume desemnaţi pentru a efectua acest serviciu. 

Cu toate acestea, resursele materiale de care beneficiază Judecătoria 

Sectorului 2 Bucureşti sunt încă departe de a satisface pe deplin exigenţele 

realizării actului de justiţie în condiţii optime.  

Astfel, birourile în care îşi desfăşoară activitatea grefierii de şedinţă şi unele 

din compartimentele auxiliare (ex.: biroul de executări penale), fiind situate în 

interiorul clădirii, nu beneficiază de lumină şi aerisire naturală, fapt care, pe termen 

lung, poate crea probleme de sănătate personalului.  



37 

 

Nu este de neglijat nici împrejurarea că, în condiţiile în care schema de 

personal a crescut pe parcursul anului 2014, revenirea grefierilor sau judecătorilor 

din concediile de creştere a copilului ridică de fiecare dată problema asigurării unui 

birou corespunzător. 

În acest context, se cuvine a se sublinia faptul că, pentru a se asigura birouri 

tuturor grefierilor şi judecătorilor, a fost crescut numărul de grefieri în mai multe 

birouri, trei judecători au fost repartizaţi într-o cameră improprie (sala specială de 

audiere), vicepreşedintele instanţei împarte biroul cu un judecător, preşedintele 

instanţei a renunţat la biroul său, preluând un birou mai mic, impropriu, pentru a 

asigura spaţiul necesar creării unui birou pentru cinci judecători.  

Totodată, se cuvine a se sublinia împrejurarea că grefierii de şedinţă ai secţiei 

civile nu au posibilitatea de a păstra în birou dosarele aflate în procedura anterioară 

primului termen de judecată, împrejurare de natură a le îngreuna activitatea. 

De asemenea, biroul în care se dezbat cauzele în materia măsurilor preventive 

are o suprafaţă foarte redusă (fiind prevăzut ca şi anticameră pentru sălile de 

şedinţă, utilizat ca sală de consiliu şi de secţia civilă). 

De altfel, acest aspect a fost notat de Inspecţia Judiciară, cu ocazia controlului 

efectuat în anul 2010, ca o deficienţă. 

Nu este de neglijat, totodată, faptul că accesul magistraţilor- judecător şi 

procuror- în acest birou nu se face separat, magistraţii şi grefierul fiind nevoiţi 

practic să treacă de multe ori printre inculpaţi şi rudele acestora. 

Acest aspect, ca şi faptul că asemenea cauze se soluţionează într-un spaţiu 

restrâns, dincolo de disconfortul generat participanţilor la soluţionarea unor 

asemenea cauze, dincolo de atingerea adusă imaginii justiţiei, solemnităţii actului 

de justiţie este de natură să genereze şi riscuri de securitate pentru magistraţi şi 

grefier. 

 Totodată, se constată o supraaglomerare crescândă a birourilor judecătorilor, 

dar şi grefierilor, împrejurare de natură să impieteze asupra calităţii lucrărilor 

efectuate. 

Astfel, grefierul care primeşte cererile prin care este sesizată instanţa, cel care 

realizează repartizarea acestora în sistemul informatic, cel care primeşte 

corespondenţa pentru dosare, cel care primeşte cererile de legalizare şi învestire cu 

formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti, precum şi grefierii care întocmesc 

citaţiile pentru primul termen de judecată, respectiv activitatea de expediţie, îşi 

desfăşoară activitatea într-un spaţiu comun.  

Deşi acest spaţiu are o suprafaţă rezonabilă, afluenţa publicului creează 

deseori probleme în desfăşurarea normală a activităţii. 

Astfel cum s-a reţinut, ca deficienţă, în urma controlului efectuat de Inspecţia 

Judiciară în anul 2010, biroul grefierului delegat cu efectuarea lucrărilor de 

executare a hotărârilor penale nu dispune de spaţiul necesar depozitării, arhivării 
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dosarelor aflate în curs de executare, aspect de natură să impieteze asupra bunei 

desfăşurări a activităţii acestui compartiment. 

Nu trebuie omis nici faptul că dosarele întocmite cu ocazia soluţionării 

propunerilor de percheziţie domiciliară, a cererilor întemeiate pe dispoziţiile art. 

91
1 

şi urm. Cod procedura penala 1968, art. 18 din Legea nr. 82/2012, deşi au un 

regim special- confidenţialitatea- nu au putut fi arhivate în mod corespunzător de 

grefierii ce le au în păstrare din lipsa unui spaţiu adecvat. 

Numărul sălilor de şedinţă alocate secţiei civile (trei) este insuficient faţă de 

numărul completurilor de judecată, prefigurându-se desfăşurarea unor şedinţe de 

judecată în doi timpi. 

Nu este de neglijat nici faptul că deşi este de notorietate faptul că în materie 

penală acordarea unor termene în altă zi decât cea a şedinţei de judecată, pornind de 

la specificul materialului probator ce se administrează în asemenea cauze şi care 

implică o durată mai mare a şedinţei de judecată, dar şi de la necesitatea 

preschimbării termenului în anumite cauze pentru respectarea termenelor 

reglementate de Codul de procedură penală, sala de şedinţă a secţiei penale nu este 

în permanenţă la dispoziţia acestei secţii, în această sală desfăşurându-se şi şedinţe 

civile.  

Se mai constată, ca deficienţă, şi faptul că numai sala de şedinţă a secţiei 

penale şi o sală a secţiei civile oferă condiţiile necesare desfăşurării activităţii 

specifice, celelalte 2 săli ale secţiei civile fiind mici, neîncăpătoare publicului 

aferent unei liste de şedinţă în medie de 40 de dosare. 

De altfel, niciuna din sălile de judecată nu beneficiază de aerisire şi iluminare 

naturală. 

Trebuie menţionat şi faptul că spaţiile rezervate arhivei civile curente şi 

arhivei vechi, deşi superioare ca suprafaţă şi locaţie celor avute anterior la 

dispoziţie de instanţă, sunt în continuare insuficiente pentru arhivarea în bune 

condiţii a dosarelor, al căror număr, în materie civilă şi, în materie penală, al căror 

volum sunt în continuă creştere. 

Situaţia este generată atât de numărul mare al dosarelor care se arhivează în 

prezent (la mutarea Judecătoriei sectorului 2 în acest sediu, s-a realizat arhivarea 

separată, pe categorii de cauze - civile şi penale - a dosarelor în arhiva curentă; 

ulterior acest lucru nu a mai fost posibil, din cauza numărului foarte mare de cauze 

civile înregistrate), cât şi de modul defectuos în care au fost concepute suporturile 

materiale (rafturile) pe care sunt aşezate aceste dosare. 

Se mai constată şi că în prezent Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti nu dispune 

de un spaţiu cu destinaţie de cameră de consiliu în care să fie audiaţi minorii, în 

cauzele de familie şi cu minori; instanţa ar trebui să dispună de un spaţiu adecvat, 

care să corespundă necesităţilor efectuării acestui act procedural ce presupune de 

multe ori şi prezenţa psihologului.  
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Din punct de vedere informatic, se constată că fiecare judecător şi grefier are 

propriul calculator, iar arhiva foloseşte 6 calculatoare. 

Se reţine că, deşi pe parcursul anului 2013 s-au înregistrat probleme generate 

de lipsa unor calculatoare pentru înlocuirea celor vechi, defecte, la sfârşitul anului 

2013 a fost remediat acest impediment şi nu a mai fost înregistrat pe parcursul 

anului 2014. 

Nu există imprimante în fiecare birou de judecători, împrejurare de natură a 

afecta activitatea acestora. 

Toate calculatoarele sunt conectate la reţeaua internă a instanţei. Acces la 

Internet au toate calculatoarele folosite de judecători şi câte un calculator din 

fiecare birou de grefieri de şedinţă. Există rare cazuri în care viteza de lucru în 

reţeaua internă scade ori în care această reţea nu mai funcţionează, dar frecvente 

cazuri în care nu este posibil accesul la Internet din cauza lăţimii insuficiente a 

bandei. 

Se impune ca toate calculatoarele să aibă acces efectiv la Internet, o asemenea 

cerinţă fiind reclamată nu numai de necesitatea obţinerii cu celeritate de către 

judecători şi grefieri a unor date utile în soluţionarea cauzelor, dar mai ales de 

imperativul realizării în bune condiţii a procedurilor intrate în vigoare după 

aderarea României la Uniunea Europeană (citarea şi comunicarea actelor de 

procedură între statele uniunii, emiterea mandatelor europene de arestare etc.). 

Accesul la internet de pe calculatoarele aflate în sălile de şedinţă ar asigura accesul 

la baza de date actualizată creată de Ministerul Justiţiei cu privire la experţii 

judiciari şi la bazele electronice de date sau la alte sisteme de informare deţinute de 

autorităţi şi instituţii publice, astfel cum prevede art. 86
2
 din Codul de procedură 

civilă modificat prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor. 

 Accesul la bazele de date ale diverselor instituţii este în mod evident necesar 

pentru soluţionarea cu celeritate şi corectă (eg evitarea situaţiilor în care inculpatul 

este arestat preventiv de la data comunicării relaţiilor solicitate de la ANP sau 

IGPR şi până la termenul de judecată) a cauzelor, în prezent acest acces fiind 

restrâns la bazele de date ale anumitor instituţii (ONRC, MAI- DEPABD). 

Totodată, trebuie subliniat faptul că, pe lângă avantajele sale de netăgăduit, 

sistemul electronic ECRIS are încă anumite carenţe sub aspectul rubricaţiei şi 

funcţiilor soft-ului acestui sistem, astfel încât, pe de o parte, să poată realiza cu 

uşurinţă statisticile care trebuie întocmite la nivelul instanţei, iar pe de altă parte să 

permită în timp eliminarea în totalitate a evidenţelor pe suport de hârtie. 

În prezent, remedierea acestor deficienţe se poate realiza numai în parte (e.g. : 

externalizarea operaţiunilor de inventariere şi defrişare astfel încât activitatea 

grefierilor- arhivari să nu mai fie grevată de sarcini care exced activităţii curente; 

reiterarea solicitărilor către Departamentul economico- administrativ al 
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Tribunalului Bucureşti, pentru achiziţionarea de noi calculatoare şi punerea 

acestora la dispoziţia instanţei; lărgirea bandei sau achiziţionarea unei noi 

conexiuni pentru internet; instalarea unui generator care să evite penele de curent 

electric, îmbunătăţirea structurii reţelei; înfiinţarea unui post de informatician, 

pentru exploatarea aplicaţiilor informatice şi mai ales pentru rezolvarea operativă a 

oricăror probleme care apar uneori în exploatarea acestor programe). 

Pe termen lung, soluţia pentru rezolvarea disfuncţiilor privind logistica 

instanţei o constituie alocarea unor spaţii suplimentare, în actualul sediu 

(funcţionarea în acelaşi sediu cu instanţa de control judiciar fiind de natură a reduce 

cheltuielile cu înaintarea dosarelor în căile de atac, înaintarea sau primirea 

corespondenţei şamd) sau mutarea într-un sediu special proiectat / compartimentat / 

reamenajat pentru a servi desfăşurării activităţii Judecătoriei sectorului 2 (săli de 

şedinţă, spaţii de arhivare, birouri, reţea de internet etc.). 

 

SECŢIUNEA A 3-A- CALITATEA ACTULUI DE JUSTIŢIE 

1.3.1. Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate. 
Indicele de desfiinţare. 

 

Un indicator important care reflectă calitatea actului de justiţie este reprezentat 

de indicele de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti.  

În materie civilă, în cursul anului 2014 s-au exercitat căile de atac de 

reformare cu privire la 5644 de sentinţe civile din 43280 pronunţate. În aceeaşi 

perioadă, în registrul de evidenţă a hotărârilor Judecătoriei Sectorului 2 care au fost 

reformate de instanţele de control judiciar au fost înregistrate 1183 de hotărâri 

modificate/desfiinţate/casate, nemaifiind evidenţiate motive 

imputabile/neimputabile judecătorilor. 

Prin raportare la numărul de dosare civile soluţionate în anul 2014 (43280), 

rezultă că ponderea atacabilităţii hotărârilor este la nivelul Secţiei civile de 13,04% 

(în creştere faţă de anul 2013- 10,54%). 

În materie civilă indicele de casare la nivelul anului 2014 este de 2,73% (în 

creştere uşoară faţă de anul 2013- 1,86%), procent obţinut prin raportarea 

numărului de hotărâri desfiinţate la numărul total de hotărâri pronunţate. 

În materie penală, în cursul anului 2014 s-au exercitat căile de atac de 

reformare cu privire la 414 hotărâri penale din 2119 pronunţate. Dintre acestea, 145 

au fost modificate/desfiinţate/casate de instanţele de control judiciar, nefiind 

evidenţiat niciun motiv imputabil judecătorilor. 
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Prin raportare la numărul de dosare soluţionate în anul 2014 (2119), rezultă că 

ponderea atacabilităţii hotărârilor este la nivelul secţiei penale de 19,53% (în 

scădere faţă de anul 2013- 33,86%). 

În materie penală indicele de casare la nivelul anului 2014 este de 6,84/ (în 

uşoară scădere faţă de anul 2013- 7,79%), procent obţinut prin raportarea 

numărului de hotărâri desfiinţate la numărul total de hotărâri pronunţate. 

În medie, ponderea atacabilităţii la nivelul întregii instanţe este de 13,34%, iar 

indicele de casare la nivelul anului 2014 este de 2,92%. 

1.3.2. Durata de soluţionare a cauzelor, inclusiv pe materii 

 

Persoanele fizice şi juridice au dreptul de a beneficia de serviciile judiciare cu 

respectarea de către autorităţile competente a garanţiei de ordin procedural 

menţionată în art. 6 paragraful 1 al CADOLF reprezentată de termenul rezonabil. 

Această garanţie de celeritate a procedurilor judiciare implică aspectul că o 

pretenţie dedusă judecăţii trebuie să fie soluţionată fără întârzieri nejustificate din 

punct de vedere legal. 

Totodată, numai întârzierile în soluţionarea cauzelor imputabile instanţelor 

judecătoreşti competente pot să conducă la eventuala constatare a depăşirii unui 

termen rezonabil, drept pentru care Curtea a considerat că supraîncărcarea 

temporară a rolului unei instanţe nu angajează responsabilitatea internaţională a 

statelor contractante dacă acestea adoptă cu promptitudine măsurile de natură să 

remedieze o asemenea situaţie, în care apare ca justificată chiar stabilirea unei 

anumite ordini provizorii în soluţionarea cauzelor, întemeiate pe urgenţa şi 

importanţa lor. 

Aprecierea caracterului rezonabil al duratei soluţionării unei cauze se face prin 

raportare la fiecare dosar în parte, în funcţie de circumstanţele sale, avându-se în 

vedere complexitatea cauzei în fapt şi în drept, comportamentul părţilor din proces 

şi comportamentul autorităţilor judiciare competente. 
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Materia  

Dosare 

soluționa

te (total)  

DDuurraattaa  mmeeddiiee  ddee  ssoolluuţţiioonnaarree  aa  ccaauuzzeelloorr  

00--66  lluunnii  66--1122  lluunnii  11--22  aannii  PPeessttee  22  aannii  

NNrr..  

ddss..  

ssoolluu

țțiioonn

aattee  

PPrroocceenntt  

((%%))  

NNrr..  

ddss..  

ssoolluu

țțiioonn

aattee  

PPrroocceenntt  

((%%))  

NNrr..  

ddss..  

ssoolluuțții

oonnaattee  

PPrroocceenntt  

((%%))  

NNrr..  

ddss..  

ssoolluu

țțiioonn

aattee  

PPrrooccee

nntt  

((%%))  

11  2  3  

4  

 (col. 3 X 

100/col.2)  

5  

6  

(col. 5 X 

100/col.2

)  

7  

8  

(col. 7 X 

100/col.2)  

9  

10  

(col. 9 

X 

100/col

.2)  

ppeennaall  
2119  194

3  

91,69 %  132  6,22 %  37  1,74 %  7  0,33 %  

cciivviill  
36497  293

28  

80,35 %  316

7  

8,67 %  2890  7,91 %  111

2  

3,04 %  

pprroopprriieettaattee  

iinntteelleeccttuuaallăă  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  

lliittiiggiiii  ccuu  

pprrooffeessiioonniişşttiiii  

6306  349

5  

55,42 %  152

2  

24,13 %   1055  16,73 %  234  3,71 %  

ffaalliimmeenntt  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

lliittiiggiiii  ddee  

mmuunnccăă  

23  9  39,13 %  2  8,69 %  12  52,17 %  -  -  

aassiigguurrăărrii  

ssoocciiaallee  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  

ccoonntteenncciiooss  

aaddmmiinniissttrraattiivv  

şşii  ffiissccaall  

454  192  42,29 %  225  49,55 %  31  6,82 %  6  1,32 %  

TTOOTTAALL  ccaauuzzee  

ssoolluuțțiioonnaattee  

45399  349

67  

77,02 %  504

8  

11,11 %  4025  8,86 %  135

9   

2,99 %  

 

Cauzele care influenţează negativ durata de soluţionare a dosarelor pot fi 

grupate astfel: 

a. Durata primului termen de judecată 



43 

 

Creşterea deosebită a volumului de activitate al instanţei în perioada 2009- 

2012, coroborată cu menţinerea, în această perioadă, a schemei de personal create 

la nivelul anului 2002 (hotărârea nr. 233/24.09.2002 a Consiliului Superior al 

Magistraturii), a avut ca principal efect creşterea, în tot cursul anului 2010 şi în 

prima parte a anului 2011 a duratei primului termen de judecată acordat în cauzele 

civile înregistrate pe rolul Judecătoriei Sectorului 2.  

Se impune a fi menţionat că, încă din luna martie 2010, la nivelul Judecătoriei 

Sectorului 2 s-a aplicat hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.2119/3.12.2009, prin care a fost aprobat programul pentru stabilirea volumului 

optim de muncă şi asigurarea calităţii activităţii în instanţe, prin limitarea 

complexităţii cumulate şi a numărului maxim de dosare repartizate la primul 

termen de judecată fiecărui complet, cu ajutorul aplicaţiei informatice ECRIS 

(măsurile au fost aprobate prin hotărâri ale colegiului de conducere). 

Acţiunea cumulată a tuturor factorilor menţionaţi a condus la situaţia în care 

primul termen de judecată era fixat aleatoriu până la un an de la data introducerii 

cererii, în cauzele de drept comun şi până la două luni în cauzele având ca obiect 

încuviinţarea executării silite, efectele fiind resimţite şi pe parcursul anului 2013. 

Prin hotărâri ale Colegiului de conducere al Judecătoriei Sectorului 2 au fost 

adoptate măsuri de natură să determine reducerea primului termen de judecată, 

chiar în contextul vacantării pe parcursul anului 2013 şi 2014 a numeroase posturi, 

pe durată determinată sau nedeterminată. De asemenea, plângerile contravenţionale 

au fost soluţionate, până în martie 2013, de judecătorii Secţiei Penale, pe parcursul 

anului 2014 fiind soluţionate de judecătorii secţiei penale, conform principiului 

continuităţii, fie excepţii în asemenea cauze (perimări), fie eventuale rejudecări.   

Aplicarea acestor măsuri a implicat efortul deosebit al judecătorilor instanţei şi 

a avut ca efect fixarea, la sfârşitul anului 2014, a unui prim termen de judecată 

(cereri întemeiate pe dispoziţiile vechiului cod de procedură civilă), respectiv 

termen administrativ (cereri întemeiate pe dispoziţiile noului cod de procedură 

civilă) în cauzele civile de cel mult 6 săptămâni, respectiv 12 săptămâni, iar în 

cauzele având ca obiect învestire cu formulă executorie- data recomandată de cel 

mult 4 săptămâni. 

În condiţiile prevăzute de art. 153 alin 3 din Codul de procedură civilă, 

termenele de judecată fixate prin repartizarea aleatorie, în condiţiile vechiului cod 

de procedură civilă, au fost preschimbate. 

În condiţiile noului cod de procedură civilă se remarcă efortul deosebit al 

judecătorilor de a respecta termenele administrative, măsuri în acest sens fiind luate 

şi de conducerea instanţei (controale efectuate de preşedinte şi vicepreşedinte, de 

grefierul şef, hotărâri ale colegiului de conducere menite a reduce durata procedurii 

prealabile). 



44 

 

De asemenea, în condiţiile noului cod de procedură penală, s-a constatat 

efortul deosebit al judecătorilor secţiei penale de a asigura soluţionarea cu celeritate 

a cauzelor. 

În acest sens se remarcă împrejurarea că majoritatea judecătorilor secţiei 

penale au beneficiat, pe parcursul vacanţei judecătoreşti, de concedii de odihnă 

fracţionate, solicitând acordarea concediilor de odihnă în considerarea termenelor 

acordate în cauzele aflate pe rolul completurilor pe care le conduc. 

De asemenea, în cursul întregului an 2014, judecătorii instanţei au manifestat 

preocupare pentru soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, indicele de 

operativitate al instanţei, mai crescut în raport cu cel înregistrat în anul 2013, fiind 

o dovadă elocventă în acest sens.  

b. legislaţia  

 Astfel, deşi în materie civilă s-a limitat dreptul părţilor de utilizare a unui 

procedeu frecvent de tergiversare a cauzelor- cererile de recuzare a unui judecător 

sau a tuturor judecătorilor instanţei ori de a întrerupe cursul judecăţii prin invocarea 

excepţiilor de neconstituţionalitate- subzistă încă numeroase astfel de procedee 

legale, care permit unei părţi rău-intenţionate prelungirea duratei procesului. 

Aceleaşi probleme se întâlnesc şi în procedura penală- probleme speciale fiind 

generate de obligativitatea amânării în cazul absenţei apărătorului ales, chiar în 

cazuri nemotivate, înlocuirea apărătorului ales cu un apărător din oficiu 

impunându-se a se realiza prin acordarea unui termen care să permită apărătorului 

desemnat din oficiu studierea cauzei şi pregătirea apărării, în caz contrar aducându-

se o gravă atingere dreptului la apărare. 

Posibilitatea legală pe care o are judecătorul în vederea înlăturării cauzelor de 

amânare a cauzelor este totuşi destul de limitată şi constă în aplicarea sancţiunilor 

cu amenda judiciară persoanelor care se fac vinovate de producerea acestor 

amânări.  

Dificultăţi se înregistrează în identificarea datelor de stare civilă ale 

persoanelor amendate, în special în cazul avocaţilor. 

Modul de aplicare a sancţiunilor judiciare şi executarea lor se cuvine a fi 

permanent în atenţia conducerii instanţei. 

c. cooperarea judiciară internaţională în materie penală 

In materie penala se constata aceleaşi dificultăţi ca in anul precedent in 

cauzele ce presupun citarea părţilor cu domiciliul în străinătate, in special în state 

ce nu sunt membre ale Uniunii Europene. 

Chiar şi în cazul cererilor de asistenţă judiciară adresată instanţelor din spaţiul 

Uniunii Europene se constată dificultăţi (eg: comunicarea relaţiilor sau citaţiei mult 

după termenul de judecată) de natură a tergiversa soluţionarea cauzelor. 

d. cauze imputabile judecătorului prin amânarea pronunţării din cauza 

insuficientului studiu al dosarului, încuviinţarea unor probe inutile, acordarea de 
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termene de judecată îndelungate. Ponderea unor astfel de situatii este relativ 

scăzută şi este constant monitorizată de preşedintele instanţei.  

e. cauze imputabile grefierilor generate de neglijenţa şi superficialitatea în 

efectuarea lucrărilor care pot conduce, uneori, la acordarea de termene inutile, au o 

pondere relativ scăzută întrucât pe de o parte grefierii sunt în general bine pregătiţi 

professional, au experienţă profesională, iar pe de alta parte, preşedinţii completelor 

de judecata le controlează îndeaproape activitatea. Se va retine ca numărul 

grefierilor de şedinţă este scăzut iar volumul muncii pe care îl depun este foarte 

mare, raportat la atribuţiile pe care le au, respectiv la numărul operaţiilor pe care le 

presupune programul Ecris si la conlucrarea alături de judecător pentru 

redactarea/tehnoredactarea hotărârilor judecătoreşti. 

f. alte cauze imputabile altor instituţii cum ar fi secţiile de  poliţie (întârzieri în 

comunicarea proceselor verbale de îndeplinire/neîndeplinire a mandatelor de 

aducere), interpreţii etc.  

Se observă faptul că obţinerea relaţiilor solicitate de judecător presupune un 

efort deosebit din partea grefierului de şedinţă (contactarea telefonică a 

autorităţilor, întocmirea de referate), anterior termenului de judecată. 

Dosare mai vechi de un an 

La sfârşitul anului 2014 existau pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

1035 dosare mai vechi de un an (în scădere faţă de anul 2013- 1.371 dosare mai 

vechi de un an). 

Deşi s-a înregistrat o scădere a numărului dosarelor înregistrate în anul 2013 

sau anterior, aflate încă pe rol, numărul acestora rămâne în continuare ridicat, 

obligând conducerea instanţei la monitorizarea permanentă şi pe judecătorii 

instanţei la maximă diligenţă în vederea soluţionării lor. 

Concluzii 

Se poate aproxima durata medie de soluţionare a cauzelor în anul 2013 astfel: 

- Civil- 0- 6 luni; 

- Penal- 0- 6 luni; 

- minori şi familie- 0- 6 luni; 

- contencios administrativ şi fiscal- 6- 12 luni; 

- comercial- 0- 6 luni; 

- conflicte de muncă şi litigii de asigurări sociale- 1- 2 ani. 

1.3.3. Mecanisme de unificare a practicii judiciare  

 

Alături de tergiversarea soluţionării cauzelor, practica neunitară afectează 

credibilitatea actului de justiţie. Practica judiciară neunitară s-a conturat în ultimii 

ani ca o problemă gravă a justiţiei româneşti. 
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Prin intermediul Consiliului Superior al Magistraturii, Agentul Guvernamental 

pentru CEDO din cadrul Ministrului Afacerilor Externe a informat instanţele 

judecătoreşti cu privire la comunicarea de către Curte, în anul 2013, Guvernului 

României, numeroase cereri aflate pe rolul său, care pun probleme sub aspectul art. 

6 din Convenţie, în sensul nerespectării principiului securităţii raporturilor juridice, 

prin prisma practicii neunitare identificate. 

Unificarea practicii judiciare reprezintă un aspect al predictibilităţii actului de 

justiţie şi, până la urmă, conduce la îmbunătăţirea imaginii justiţiei prin oferirea 

posibilităţii de evaluare a şanselor de câştigare a unui proces şi prin eliminarea 

suspiciunilor în situaţii de hotărâri contrare în situaţii identice sau similare. 

Alături de tergiversarea soluţionării cauzelor, practica neunitară afectează 

credibilitatea actului de justiţie. Practica judiciară neunitară s-a conturat în ultimii 

ani ca o problemă gravă a justiţiei româneşti. 

În cauza Beian contra României (06.12.2007), Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului a decis că jurisprudenţa neunitară a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 

căreia îi revin responsabilităţi cu privire la unificarea practicii instanţelor inferioare, 

încalcă principiul securităţii juridice şi are drept consecinţă reducerea încrederii în 

sistemul judiciar.  

Astfel, reclamantul s-a plâns de faptul că este victima unei discriminări având 

în vedere că situaţia sa era similară celei în care s-au aflat alte persoane cărora 

instanţele interne şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie le-a recunoscut aceste 

drepturi. În plus, faţă de jurisprudenţa divergentă a instanţelor în materie, 

reclamantul a invocat şi încălcarea dreptului său la un proces echitabil, sub aspectul 

nerespectării principiului securităţii raporturilor juridice, precum şi sub aspectul 

independenţei şi imparţialităţii instanţelor.  

În cauză, Curtea a constatat că, la data judecării cauzei, în anul 2004, exista o 

jurisprudenţă neunitară în aplicarea Legii nr. 309/2002, atât la nivel naţional, cât şi 

la nivelul instanţei supreme, reamintind că, deşi divergenţele de jurisprudenţă sunt 

inerente oricărui sistem de drept, totuşi instanţei supreme îi revine rolul de a regla 

aceste contradicţii. Astfel, instanţa europeană a statuat că divergenţele de 

jurisprudenţă s-au datorat instanţei supreme, iar faptul că aceste divergenţe existau 

chiar la nivelul acesteia este contrar principiului siguranţei raporturilor civile care 

reprezintă unul din elementele fundamentale ale statului de drept.  

În plus, Curtea, văzând că în alte cauze similare instanţa supremă a acordat 

altor persoane drepturile prevăzute de Legea nr. 309/2002, a apreciat că 

reclamantul avea o "speranţă legitimă" de a obţine recunoaşterea creanţei sale. În 

concluzie, faţă de divergenţele din jurisprudenţă existente la nivelul instanţei 

supreme şi subliniind că articolul 14 din Convenţie are caracter exemplificativ, iar 

nu limitativ, Curtea a constatat încălcarea şi a articolului 1 din Primul Protocol 

Adiţional combinat cu articolul 14 din Convenţie. 
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Încălcări similare ale dreptului la un proces echitabil s-au constatat de către 

Curtea Europeană în cauzele Driha contra României, pronunţată la 21.02.2008 şi 

Tudor Tudor împotriva României, din 24.03.2009. 

Prin intermediul Consiliului Superior al Magistraturii, Agentul Guvernamental 

pentru CEDO din cadrul Ministrului Afacerilor Externe a informat instanţele 

judecătoreşti cu privire la comunicarea de către Curte, în anul 2011, Guvernului 

României, numeroase cereri aflate pe rolul său, care pun probleme sub aspectul art. 

6 din Convenţie, în sensul nerespectării principiului securităţii raporturilor juridice, 

prin prisma practicii neunitare identificate. 

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti, vicepreşedintele instanţei, în colaborare cu preşedinţii 

secţiilor, coordonează activitatea de unificare a practicii judiciare la nivelul 

instanţei, prin participarea la întâlnirile lunare ale judecătorilor, în care sunt supuse 

dezbaterilor problemele de drept evidenţiate în studiul întocmit de judecătorul 

delegat cu analiza soluţiilor de practică neunitară, fiind întocmite atunci când este 

cazul minutele prevăzute de art. 26
1
 alin. 3 din Regulament. 

Totuşi, unificarea practicii judiciare nu reprezintă un deziderat absolut, în 

discuţie intervenind şi alte elemente, precum principiul legalităţii sau independenţa 

judecătorului. 

Considerăm, astfel, că problema trebuie tratată într-un mod echilibrat. Astfel, 

în situaţii limită, care permit două sau mai multe interpretări argumentate, este 

preferabilă adoptarea practicii majoritare, dacă aceasta s-a format. Pe de altă parte, 

în situaţii în care judecătorul este convins de justeţea soluţiei sale şi în care 

interpretarea cealaltă i se pare manifest greşită, considerăm că acesta trebuie să îşi 

urmeze conştiinţa. 

Mecanismele de unificare la nivel de instanţă sunt întâlnirile organizate în 

temeiul art. 26
1
 din ROI, dar nu numai acestea. Utile sunt şi discuţiile informale 

între colegi sau studierea practicii instanţelor de control judiciar. 

 Alte măsuri pentru unificarea practicii judiciare la nivelul instanţei au constat 

în organizarea de şedinţe de învăţământ profesional, formularea de puncte de 

vedere cu privire la probleme de drept cărora li s-a dat o aplicare neunitară în 

practică, întocmirea referatelor de practică de casare şi discutarea problemelor de 

drept incidente în hotărârile desfiinţate. 

Au fost supuse spre dezbatere în cadrul întâlnirilor organizate lunar la nivelul 

Secţiei civile din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, următoarele probleme 

de practică neunitară: 

▪aplicarea procedurii regularizării în cazul cererilor de reexaminare împotriva 

încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată în temeiul art. 200 alin. 3 Cod 

proc. civ.; 
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▪ incidenţa dispoziţiilor art. 96
2 

din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor atunci când obiectele celor două cereri nu se suprapun total; 

▪ modalitatea de restituire a taxei de timbru în cazurile prevăzute de art. 45 din 

OUG 80/2013; 

▪ obligaţia asociaţiilor de proprietari de  a achita taxa de timbru în cazul  

cererilor de valoare redusă, ordonanţelor de plată  şi a cererilor de reexaminare; 

▪ declinarea/ trimiterea încuviinţărilor de executare silită în cazul constatării 

necompetenţei; 

▪ anularea cererii daca, în cadrul procedurii de regularizare se constată că 

reclamantul nu mai locuieşte la adresa indicată  chiar de acesta; 

▪modalitatea de realizare a procedurii de citare în cazul persoanelor juridice 

care: nu mai funcţionează la sediul declarat/au sediul expirat; 

▪ participarea procurorului la soluţionarea cererilor având ca obiect înlocuirea 

amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în 

folosul comunităţii (art. 9 alin. 3 din O.G.2/2001); 

▪ repartizarea dosarelor suspendate (în care se formulează cerere de repunere 

pe rol, sunt repuse pe rol pentru perimare etc.) , în cazul completelor preluate de 

alţi judecători; 

▪ soluţia asupra cererilor de încuviinţare a executării silite  formulate de 

CNADNR  dacă nu se face dovada comunicării procesului verbal de contravenţie 

sau dacă procedura de comunicare s-a realizat exclusiv prin afişare la 

sediul/domiciliul contravenientului; 

▪ modul de interpretare a dispoziţiilor art. 716 alin. 2 Cod proc. civ. care 

stabilesc obligaţia instanţei de a pune în vedere  părţii interesate să achite 

cheltuielile ocazionate de fotocopierea dosarului de executare; 

▪ modalitatea de soluţionare a cererilor în anulare în ipoteza în care  cererea de 

emitere a ordonanţei de plată a fost respinsă în temeiul unei excepţii 

(inadmisibilitate, lipsă dovada calitate de reprezentant etc.) iar completul învestit cu 

soluţionarea cererii în anulare constată că excepţia a fost admisă în mod greşit; 

▪ necesitatea certificării pentru conformitate a înscrisurilor care se comunică 

părţii adverse şi aplicarea măsurii anulării cererii în temeiul art. 200 Cod proc. civ. 

pentru neîndeplinirea acestei obligaţii; 

▪ citarea părţilor la soluţionarea cererii de reexaminare împotriva încheierii de 

respingere a ajutorului public judiciar 

▪ obligaţia de plată a onorariului curatorului  numit în temeiul art. 167 Cod 

proc. civ.în litigiile având ca obiect înlocuirea amenzii cu munca în folosul 

comunităţii 

▪ calculul taxei judiciare de timbru pentru cererile având ca obiect pretenţii 

constând în debit principal şi penalităţi de întârziere/dobânzi 
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▪ modul de stabilire a taxei de timbru în cazul contestaţiilor la executare care 

cuprind atât contestaţie împotriva actelor de executare şi crtici de fond cu privire la 

titlul executoriu 

▪interpretarea dispoziţiilor art. 640
1 

Cod procciv. respectiv dacă formula 

executorie trebuie trecută în cuprinsul titlului executoriu original sau se va regăsi 

exclusiv în cuprinsul încheierii de învestire şi implicit dacă pentru soluţionarea 

cererii este necesară depunerea titlurilor în original; 

▪documentul de soluţionare a  contestaţiilor la executare (încheiere sau 

sentinţă) în raport de conţinutul art. 650 alin. 3 Cod proc. civ. potrivit cărora ,,În 

toate cazurile instanţa de executare se pronunţă prin încheiere executorie care 

poate fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare, dacă prin 

lege nu se dispune altfel.” 

▪ dovada calităţii de reprezentant legal pentru persoana juridică de drept privat 

în condiţiile art. 151 alin. (4) si (5) Cod  pr.civ (problema se pune, în principal, in 

privinţa asociaţiilor şi societăţilor), în cazul in care este reprezentata de avocat” 

▪aplicarea în timp adispoziţiilor Legii nr. 138/2014 în raport de prevederile art. 

24-25 Cod proc. civ.  

 În încercarea de unificare a practicii judiciare, judecătorii delegaţi cu 

evidenţa practicii instanţelor de control judiciar s-au remarcat prin întocmirea unor 

referate ample şi documentate. 

Astfel, au fost întocmite lunar referate de evidenţă a desfiinţării hotărârilor 

judecătoreşti, precum şi trimestrial sinteza practicii de casare, atât în materie civilă, 

cât şi în materie penală. 

 Judecătorii delegaţi cu evidenţa practicii instanţelor de control judiciar au 

expus în şedinţele de învăţământ profesional, punând în discuţia judecătorilor 

prezenţi, problemele de drept controversate ce au făcut obiectul desfiinţării 

hotărârilor judecătoreşti. 

La nivelul Secţiei penale a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, cazurile de 

practică neunitară au fost puţine, deseori fiind rezolvate în cadrul şedinţelor de 

unificare a practicii organizate în cadrul secţiei, sub conducerea preşedintelui 

instanţei. 

Au fost înaintate Curţii de Apel Bucureşti minutele întocmite conform art. 26
1
 

alin. 3 din Regulament, fiind supuse spre dezbatere următoarele probleme de 

practică neunitară existente la nivelul Secţiei penale a Judecătoriei Sectorului 2 

Bucureşti: 

1. O primă problemă de practică neunitară a fost creată de interpretarea 

dispoziţiilor art. 339 -art. 341 Cod procedură penală, cu referire la soluţia 

judecătorului de cameră preliminară în cazul admiterii, de către prim procuror, a 

plângerii împotriva soluţiei procurorului de caz. 
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Într-o opinie, pornindu-se de la prevederile art. 341 alin. 1 Cod procedură 

penală şi cu referire la decizia pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 

recurs în interesul legii nr. 1/19.01.2009, a cărei aplicabilitate s-a considerat că încă 

se menţine, s-aapreciat că plângerile formulate potrivit art. 340 C.pr.pen., împotriva  

soluţiilor de clasare sau renunţare la urmărirea penală, dispuse prin ordonanţă sau 

rechizitoriu, în condiţiile în care acestea au fost atacate în prealabil la prim-

procurorul parchetului, iar acesta a admis plângerile astfel formulate, infirmând 

total sau în parte soluţia iniţială a procurorului de caz, trebuie trimise, la prim-

procurorul ierarhic, în vederea  soluţionării. 

Într-o altă opinie, s-a considerat că astfel de plângeri formulate ar trebui 

respinse, în temeiul art. 341 alin. 6 lit. a teza a II-a Cod procedura penala raportat la 

art. 340 alin.1 Cod procedură penală, ca inadmisibile.Argumentele ce au 

fundamentat această soluţie au constat, pe de o parte, în faptul că prevederile art. 

399 alin.5 ale Noului Cod de procedură penală sunt esenţialmente diferite de cele 

ale art.278 alin. 2 ind. 1 Cod procedură penală 1968, ce reglementau controlul 

ierarhic în ipoteza admiterii plângerii de către prim procuror sau procurorul ierarhic 

superior, în prezent ordonanţele prin care se soluţionează plângerile împotriva 

soluţiilor, actelor sau măsurilor nemaiputând fi atacate cu plângere la procurorul 

ierarhic superior, iar pe de altă parte, în faptul că prevederile art. 340 alin. 1 Cod de 

procedură penală limitează sesizarea judecătorului de cameră preliminară de către 

persoana interesată numai în ipoteza respingerii plângerii formulate conform art. 

339 Cod procedură penală, nu şi în ipoteza admiterii unei astfel de plângeri în 

cadrul controlului prevăzut de art.339 alin.1, 2 Cod procedură penală. 

2. O altă problemă de practică neunitară a fost creată de interpretarea 

dispoziţiilor art. 250 alin. 1 Cod procedură penală, cu referire la competenţa de 

soluţionare a contestaţiei împotriva măsurii asiguratorii dispuse de procuror în 

cazul în care, după sesizarea judecătorului de drepturi şi libertăţi, dar anterior 

soluţionării contestaţiei, este sesizat judecătorul de cameră preliminară cu 

rechizitoriu. 

Într-o altă opinie, considerându-se că prevederile art. 53 Cod procedură penală 

limitează competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi la faza de urmărire penală 

şi că faza de urmărire penală s-a finalizat, judecătorul de cameră preliminară fiind 

sesizat cu rechizitoriu, s-a apreciat că astfel de contestaţii trebuie soluţionate de 

judecătorul de cameră preliminară. 

Într-o altă opinie, s-a considerat că aceste contestaţii trebuie soluţionate de 

judecătorul de drepturi şi libertăţi. În argumentarea acestei soluţii au fost aduse 

dispoziţiile art. 250 alin. 1 Cod procedură penală, care prevăd competenţa exclusivă 

a judecătorului de drepturi şi libertăţi pentru soluţionarea contestaţiei împotriva 

măsurilor asiguratorii luate de către procuror, judecătorul de cameră preliminară 

putând soluţiona doar contestaţia împotriva modului de aducere la îndeplinire a  
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măsurii asiguratorii luate de către acesta, conform art. 250 alin. 6 din Codul de 

procedură penală.Aspectul că dosarul nu se mai află în prezent în timpul urmăririi 

penale a fost apreciat că nu are nicio relevanţă, nefiind o cerere accesorie care să 

poată fi soluţionată de judecătorul de cameră preliminară, ci o cale de atac distinctă 

împotriva luării măsurii asiguratorii de către procuror. Totodată, s-au avut în vedere 

şi dispoziţiile art.64 alin. 4 din Codul de procedură penală, potrivit cărora 

judecătorul de drepturi şi libertăţi nu poate participa, în aceeaşi cauză, la procedura 

de cameră preliminară, deoarece ar fi incompatibil şi s-ar încălca principiul general 

al separaţiei funcţiilor judiciare, prev. de art. 3 din Codul de procedură penală. De 

asemenea, s-a subliniat şi faptul că obiectul camerei preliminare, prev. de art. 340 

din Codul de procedură penală, priveşte doar verificarea legalităţii actelor de 

urmărire penală, iar nu şi temeinicia acestora, iar în cazul în care contestaţia ar fi 

soluţionată de judecătorul de cameră preliminară, inculpatul ar fi privat de 

exercitarea unui drept de atac, prevăzut de lege în mod distinct în cazul luării 

măsurii asiguratorii de către procuror.  

Este de aşteptat, în perspectiva unei considerabile reorganizări a secţiei penale 

pe funcţii judiciare, ca pe parcursul anului 2015 să existe o mai mare implicare în 

activitatea de unificare a practicii la nivelul secţiei. 

1.3.4. Situaţia pregătirii profesionale a judecătorilor şi a personalului 
auxiliar 

 

Pregătirea profesională a judecătorilor reprezintă unul dintre factorii care 

influenţează esenţial calitatea actului de justiţie. 

Începând de la 01.01.2007, când România a aderat la Uniunea Europeană, au 

devenit aplicabile dispoziţiile art. 148 din Constituţie, conform cărora prevederile 

tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări 

comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din 

legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.  

Aşadar, obligaţia judecătorului de perfecţionare continuă a pregătirii 

profesionale a dobândit un conţinut mai complex, situaţie în care se impune 

dezvoltarea activităţilor de instruire desfăşurate de Institutul Naţional al 

Magistraturii şi asigurarea participării la acestea a unui număr cât mai mare de 

judecători.  

În ceea ce priveşte perfecţionarea continuă descentralizată, la nivelul instanţei 

s-a întocmit la sfârşitul anului 2013 planul de învăţământ profesional pentru anul 

2014. 

Toate aceste analize au fost completate lunar cu referate de analiză a practicii 

instanţelor de control judiciar (în materie civilă şi penală) cu evidenţierea 

problemelor de drept soluţionate în mod diferit în cadrul instanţei. 
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În cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, în anul 2014 s-a manifestat o 

preocupare constantă asupra formării profesionale a întregului personal, în 

contextul unei legislaţii în continuă schimbare. 

În cadrul Secţiei penale s-au desfăşurat următoarele şedinţe de învăţământ 

profesional: 

 
Nr. 

Crt. 

Instanţa Tematica Judecător 

responsabil 

Referent/ 

moderator 

Locul 

desfăşurării 

Data/ 

Ora 

Obs. 

1. Judecătoria Sectorului 2 

Bucureşti 

Punerea în 

executare a 

pedepselor 

privative de 

libertate 

judecător Iura Elena 

Veronica Andreea 

jud. Ciorgodă 

Toma Florian 

Judecătoria 

Sectorului 2 

Bucureşti - 

Camera de 

consiliu 

27.01.201
4, 
Ora 15:00 

 

2. Judecătoria Sectorului 2 

Bucureşti 

Aplicarea în timp a 

legii penale. 

judecător Iura Elena 

Veronica Andreea 

jud. Ivăncioiu 

Florentina 

Judecătoria 

Sectorului 2 

Bucureşti - 

Camera de 

consiliu 

24.02.201
4, 
Ora 15:00 

 

3. Judecătoria Sectorului 2 

Bucureşti 

Acordul de 

recunoaştere a 

vinovăţiei 

judecător Iura Elena 

Veronica Andreea 

jud. Iura Elena 

Veronica 

Andreea 

Judecătoria 

Sectorului 2 

Bucureşti - 

Camera de 

consiliu 

24.03.201
4, 
Ora 15:00 

 

4. Judecătoria Sectorului 2 

Bucureşti 

Recidiva în dreptul 

penal. Prezentare 

comparativă 

judecător Iura Elena 

Veronica Andreea 

jud. Boerescu 

Ciprian 

Judecătoria 

Sectorului 2 

Bucureşti - 

Camera de 

consiliu 

28.04.201
4, 
Ora 15:00 

 

5. Judecătoria Sectorului 2 

Bucureşti 

Arestarea 

preventivă 

judecător Iura Elena 

Veronica Andreea 

jud. Moise 

Marian Virgil 

Judecătoria 

Sectorului 2 

Bucureşti - 

Camera de 

consiliu 

26.05.201
4, 
Ora 15:00 

 

6. Judecătoria Sectorului 2 

Bucureşti 

Măsurile 

educative 

judecător Iura Elena 

Veronica Andreea 

jud. Vârşescu 

Mariana 

Constanţa 

Judecătoria 

Sectorului 2 

Bucureşti - 

Camera de 

consiliu 

23.06.201

4, ora 

15:00 

 

7. Judecătoria Sectorului 2 

Bucureşti 

Scopul, felurile şi 

regimul măsurilor 

de siguranţă. 

judecător Iura Elena 

Veronica Andreea 

jud. Ciorgodă 

Toma Florian 

Judecătoria 

Sectorului 2 

Bucureşti - 

Camera de 

consiliu 

21.07.201

4, ora 

15:00 

 

8. Judecătoria Sectorului 2 

Bucureşti 

Rejudecarea în caz 

de extrădare sau 

predare în baza 

unui mandat 

judecător Iura Elena 

Veronica Andreea 

jud. Ivăncioiu 

Florentina 

Judecătoria 

Sectorului 2 

Bucureşti - 

Camera de 

25.08.201

4, ora 

15:00 
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european de 

arestare 

consiliu 

9. Judecătoria Sectorului 2 

Bucureşti 

Răspunderea 

penală a 

persoanei juridice 

judecător Iura Elena 

Veronica Andreea 

jud. Iura Elena 

Veronica 

Andreea 

Judecătoria 

Sectorului 2 

Bucureşti - 

Camera de 

consiliu 

29.09.201

4, ora 

15:00 

 

10. Judecătoria Sectorului 2 

Bucureşti 

Arestul la 

domiciliu 

judecător Iura Elena 

Veronica Andreea 

jud. Boerescu 

Ciprian 

Judecătoria 

Sectorului 2 

Bucureşti - 

Camera de 

consiliu 

27.10.201

4, ora 

15:00 

 

11. Judecătoria Sectorului 2 

Bucureşti 

Contestaţia la 

executare 

judecător Iura Elena 

Veronica Andreea 

jud. Moise 

Marian Virgil 

Judecătoria 

Sectorului 2 

Bucureşti - 

Camera de 

consiliu 

24.11.201

4, ora 

15:00 

 

12. Judecătoria Sectorului 2 

Bucureşti 

Măsurile 

asiguratorii. 

judecător Iura Elena 

Veronica Andreea 

jud. Vârşescu 

Mariana 

Constanţa 

Judecătoria 

Sectorului 2 

Bucureşti - 

Camera de 

consiliu 

15.12.201

4, ora 

15:00 

 

 

În cadrul Secţiei civile s-au desfăşurat următoarele şedinţe de învăţământ 

profesional: 

 
Nr. 

crt.  

Instanţa Tematica Judecător resp. Referent/moderator Locul Data Obs. 

1 JS2 Revizuirea în NCPC Alexandru Ceslea Judecător Lucian Mihali-

Viorescu 

Sediul JS2 20 ian 

2014, ora 

14 

 

2 JS2 Contestaţia în 

anulare în NCPC 

Alex Arghir Judecător Lucian Mihali-

Viorescu 

Sediul JS2 20 feb 

2014, ora 

14 

 

3 JS2 Procedura 

ordonanţei de plată 

în NCPC 

Monica Stoica Judecător Lucian Mihali-

Viorescu 

Sediul JS2 20 mar 

2014, ora 

14 

 

4 JS2 Cererile de valoare 

redusă în NCPC 

Crina Capota Judecător Lucian Mihali-

Viorescu 

Sediul JS2 23 apr 

2014, ora 

14 

 

5 JS2 Procedura 

regularizării cererii 

de chemare în 

judecată 

Ramona Bărbulescu Judecător Lucian Mihali-

Viorescu 

Sediul JS2 20 mai 

2014, ora 

14 
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6 JS2 Contestaţia la 

executare conform 

NCPC 

Ecaterina Florea Judecător Lucian Mihali-

Viorescu 

Sediul JS2 19 iunie 

2014, ora 

14 

 

7 JS2 Probele în NCPC. 

Elemente de noutate 

Mihaela Ivan Judecător Lucian Mihali-

Viorescu 

Sediul JS2 23 sept 

2014, ora 

14 

 

8 JS2 Ordonanţa 

preşedinţială 

conform NCPC 

Nadina Vlase Judecător Lucian Mihali-

Viorescu 

Sediul JS2 21 oct 

2014, ora 

14 

 

9 JS2 Jurisprudenţa CJUE în 

materia dreptului 

consumatorului 

Ioana Andreea 

Popescu 

Judecător Lucian Mihali-

Viorescu 

Sediul JS2 20 nov 

2014, ora 

14 

 

10 JS2 Uzucapiunea 

conform NCPC 

Constantin Chelcea Judecător Lucian Mihali-

Viorescu 

Sediul JS2 11 dec 

2014, ora 

14 

 

 

În cadrul programului de formare profesională continuă la nivel descentralizat 

s-au desfăşurat următoarele şedinţe: 

În cadrul secţiei penale 

 
Nr. 

Crt. 

Instanţa Tematica Judecător 

responsabil 

Referent/ 

moderator 

Locul 

desfăşurării 

Data/ 

Ora 

Obs. 

1. Judecătoria 

Sectorului 2 

Bucureşti  

Aplicarea în 

timp a legii 

penale. 

jud. Ivăncioiu 

Florentina 

Jud. Iura Elena 

Veronica 

Andreea 

Judecătoria 

Sectorului 2 

Bucureşti  

24.02.2014, 
Ora 15:00 

 

2. Judecătoria 

Sectorului 2 

Bucureşti  

Arestul la 

domiciliu 

jud. Boerescu 

Ciprian 

Jud. Iura Elena 

Veronica 

Andreea 

Judecătoria 

Sectorului 2 

Bucureşti  

27.10.2014, ora 

15:00 

 

 

În cadrul secţiei civile  

 
Nr. crt.  Instanţa Tematica Judecător resp. Referent/moderator Locul Data Obs. 

1 JS2 Procedura 

regularizării cererii 

de chemare în 

judecată conform 

NCPC 

Lucian Mihali-Viorescu Judecător Lucian Mihali-

Viorescu 

Sediul JS2 20 mai 

2014, 

ora 14 

 

2 JS2 Proceduri speciale 

noi conform NCPC 

– Procedura cu 

privire la cererile 

de valoare redusă, 

Lucian Mihali-Viorescu Judecător Lucian Mihali-

Viorescu 

Sediul JS2 20 nov 

2014, 

ora 14 
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Evacuarea din 

imobilele folosite 

sau ocupate fără 

drept şi Procedura 

privitoare la 

înscrierea 

drepturilor 

dobândite în 

temeiul 

uzucapiunii. 

 

Intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală şi a noului Cod penal, la 

01.02.2014, a determinat organizarea în cadrul instanţei a unor dezbateri pe 

marginea dispoziţiilor acestora. 

Pe parcursul anului 2014 judecătorii instanţei s-au înscris şi/ sau au participat 

la programele de formare profesională continuă organizate, în principal, de 

Institutul Naţional al Magistraturii, astfel:   

 

 
N

r 
cr

t.
 

Numele şi prenumele Funcţia Secţia  

Seminarii/Conferinţe/Cursuri 

1.  

Arghir A. Bogdan Alex judecător 

Civilă 

1. 30 iunie-4 iulie 2014 – „Language trening on thevocabulary of 
judicialcooperation in civil matter”, organizat la Barcelona; 

2. 20-21 noiembrie 2014 –conferinţa „ Exerciţii practice pentru 
implementarea instrumentelor de cooperare judiciară în materie civilă şi 
comercială”; 

3. 27-28 noiembrie 2014 – seminar „La procedureeuropeenne de reglement 
des petitslitiges”, Paris; 

2.  
Barcău I. Adriana 
Daniela 

judecător 
Civilă 

1. 13-14 octombrie 2014 seminar - „Rolul instanţelor naţionale în 
interpretarea şi aplicarea dreptului consumatorului”; 

3.  

Bărăscu Maria-Virginia 
judecător 
stagiar 

Civilă 

1. 21-22.02.2014 – „Probleme dificile de procedură civilă”, organizat la 
Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie a României; 

2. 21-22.03.2014 – „Conferinţa internaţională în materia Noului Cod penal şi 
noului Cod de procedură penală – la început de drum”; 

4.  

Capotă Crina-Cristina  
judecător 
stagiar 

Civilă 

1. 10-11 aprilie 2014  - „Dialog judiciar în domeniul nediscriminării pe criterii 
de vârstă, sex, orientare sexuală, dizabilitate şi rasă”; 

2. 2-3 iunie 2014 – seminar „Judecătorii naţionali şi dreptul Uniunii Europene 
cu privire la egalitatea”; 

5.  

Ceslea S. Nicolae 
Alexandru 

judecător 

Civilă 

1. 20-21 februarie 2014– Program leadership Lideri pentru Justiţie 2014; 
2. 13-14 martie 2014 – Program leadership Lideri pentru Justiţie 2014; 
3. 10-11 aprilie 2014 – Program leadership Lideri pentru Justiţie 2014; 
4. 8-9 mai 2014 – Program leadership Lideri pentru Justiţie 2014; 
5. 10-11 iulie 2014 – Program leadership Lideri pentru Justiţie 2014; 
6. 6-9 octombrie 2014 – Program leadership Lideri pentru Justiţie 2014; 

6.  
Ciorgodă P. Toma 
Florian  

judecător 
Penală 

1. 30-31 octombrie 2014 – seminar „ Aspecte teoretice şi practice referitoare 
la instituţiile juridice din noile coduri penale”; 

7.  
Cojocaru A. Cristian 
Mihai 

judecător 
Civilă 1. 4-5 decembrie 2014 - seminar „Noul Cod civil”; 

8.  
David D. Marius Daniel judecător 

Civilă 
1. 13-14 octombrie 2014 seminar - „Rolul instanţelor naţionale în 

interpretarea şi aplicarea dreptului consumatorului”; 

9.  

Guluţanu E. Alina Nadia 
Preşedinte 
Secţie Penală 
judecător 

Penală 

1. 30 septembrie 2014  - seminar „Măsurile preventive în noul Cod de 
procedură penală. Judecata în primă instanţă în noul Cod de procedură 
penală”  

2. 10-11 noiembrie 2014 – seminar „Comunicare cu elemente şi tehnici de 
programare neuro-lingvistic (NLP)”; 
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10.  Hobincu Alexandra judecător Civilă 1. 2-3 octombrie 2014 – seminar „Probleme dificile de drept civil”; 

11.  Hotca Crina Corina judecător Civilă 1. 20-21 noiembrie 2014 – seminar „Etică şi deontologie profesională”; 

12.  

Iura V. Elena Veronica 
Andreea 

Preşedinte  
Penală 

1. 10 octombrie 2014 – seminar „Managementul şi Protecţia Informaţiilor 
clasificate”; 

13.  
Ivan Mihaela Dorina judecător 

Civilă 
1. 16-17 octombrie 2014 seminar „Rolul instanţelor naţionale în 

interpretarea şi aplicarea Dreptului UE”; 

14.  

Ivăncioiu I. Florentina 

judecător Penală 

1. 28.01.2014  - „Funcţiile judiciare introduse de Noul Cod de procedură 
penală”, organizat la sediul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti; 

2. 11-12 februarie 2014 – „Conferinţă Noul Cod de procedură penală”; 
3. 6-7 octombrie 2014 – „Conferinţă Noul Cod de procedură penală” 

15.  Macarie S-R. Adriana judecător Civilă 1. 3-4 noiembrie 2014 – seminar „Etică şi deontologie profesională”; 

16.  

Mihali-Viorescu G. 
Lucian 

judecător 
Civilă 

1. 4-5 decembrie 2014 - seminar „Noul Cod civil”; 
2. 9 decembrie 2014 –întânire  Practică neunitară în materia litigiilor cu 

profesionişti şi în materia insolvenţe”; 

17.  
Militaru S. Evda Serena judecător 

Civilă 
1. 8-9 septembrie 2014 – seminar „An introduction in thecommonlawandthe 

English legal system”; 

18.  
Mîndru Mirela Luminiţa judecător 

Civilă 
1. 6 iunie 2014 – seminar „Aplicarea directă a Covenţiei CEDO de către 

instanţele judecătoreşti naţionale – aspecte civile” 

19.  

Moise D. Marian Virgil judecător 

Penală 

1. 18-19 februarie 2014 – „Conferinţă Noul Cod de procedură penală”; 
2. 2-4 iulie 2014 - „Judicialresponseto crime committedby EU unaccompanied 

juvenile offenders”; 
3. 9-10 octombrie 2014 – „ERA 314DT03 Basic Trening Course on the Legal 

andTechnicalAspects of Cybercrime”, Trier; 
4. 3-4 noiembrie 2014 – „Conferinţă Noul Cod de procedură penală” 

20.  Nistor Florela judecător Civilă 1. 2-3 octombrie 2014 – seminar „Probleme dificile de drept civil”; 

21.  

Oancea C. Adrian Cătălin vicepreşedinte 

Civilă 

1. 10 octombrie 2014 – seminar „Managementul şi Protecţia Informaţiilor 
clasificate”; 

2. 16-17 octombrie 2014-seminar„Rolul instanţelor naţionale în 
interpretarea şi aplicarea Dreptului UE”; 

3. 9 decembrie 2014 – întânire  Practică neunitară în materia litigiilor cu 
profesionişti şi în materia insolvenţe”; 

22.  Pelin V. Oana Elena judecător Civilă 1. 20-21 noiembrie 2014 –seminar „Piaţa de capital”; 

23.  

Popescu C. Irina Gabriela judecător 

Civilă 

1. 10-11 aprilie 2014  - „Dialog judiciar în domeniul nediscriminării pe criterii 
de vârstă, sex, orientare sexuală, dizabilitate şi rasă”; 

2. 2-3 iunie 2014 – seminar „Judecătorii naţionali şi dreptul Uniunii Europene 
cu privire la egalitatea”; 

24.  
Popescu I-L. Ioana 
Andreea 

judecător 
Civilă 1. 29-30 mai 2014 – „Seminar CEDO –aspecte civile”; 

25.  
Prisăcaru M. Mona 
Marcela 

judecător 
Civilă 

1. 16-17 octombrie 2014 seminar „Rolul instanţelor naţionale în 
interpretarea şi aplicarea Dreptului UE”; 

26.  Rizescu Florina judecător Penală 1. 10-11 noiembrie 2014 – seminar „ Noul Cod de procedură penală”; 

27.  Sigmund Ş. Nicoleta  judecător Civilă 1. 4-5 decembrie 2014 - seminar „Noul Cod civil”; 

28.  
Stoica V. Monica 
Mirabela 

judecător 
Civilă 1. 29-30 mai 2014 – „Conferinţă în domeniul medierii”; 

29.  Ţari A. Vlad judecător Civilă 1. 4-5 decembrie 2014 - seminar „Noul Cod civil”; 

30.  Uncheşelu Alina Marcela judecător Penală 1.  10-11 noiembrie 2014 – seminar „ Noul Cod de procedură penală”; 

31.  

Vârşescu Ş. Mariana 
Constanţa  

judecător  
Penală 1. 10-11 noiembrie 2014 – seminar „ Noul Cod de procedură penală”; 

32.  Viorel Georgeana judecător Civilă   

33.  ViuleţLilica judecător  Civilă 1. 2-3 iunie 2014 – seminar „Etică şi deontologie profesială”; 

34.  Vlase A. Nadina judecător Civilă 1. 29-30 mai 2014 – „Conferinţă în domeniul medierii”; 

 

O atenţie deosebită s-a acordat şi formării profesionale a personalului auxiliar, 

fiind organizate şedinţe de învăţământ profesional pentru diferitele compartimente 

ale instanţei, astfel: 
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Nr. 

crt.  

Instanţa Tematica Judecător Referent/moderator Locul Data Obs. 

1 JS2 Atribuţiile grefierului 

registrator 

Judecător Lucian 

Mihali-Viorescu 

Marin Mihai Statie, 

Gheorghitoiu Aurelia 

Sediul JS2 20 ian 

2014, ora 

14 

 

2 JS2 Mandatul european 

de arestare 

Judecător Iura Elena 

Veronica Andreea 

Matei Mara, Fulga Andrei Sediul JS2 23 apr 

2014, ora 

14 

 

3 JS2 Accesul presei la 

dosarele aflate pe 

rolul instanţei 

Judecător Alex 

Arghir 

Ioana Stănescu Sediul JS2 19 iunie 

2014, ora 

14 

 

4 JS2 Interceptările Judecător Iura Elena 

Veronica Andreea 

Iuliana Dobre Sediul JS2 20 nov 

2014, ora 

14 

 

 

 

Pe parcursul anului 2014 personalul auxiliar al instanţei a participat la 

programele de formare continuă organizate, în principal, de Şcoala Naţională de 

Grefieri, astfel: 

 
Nr.crt. 

 
Nume şi prenume 
 

Seminar (temă, perioadă, locaţie) 

1 
Apostol Liliana grefier-şef  

Civilă 
1. 29 - 30 mai 2014 – seminar „CEDO – aspecte civile”; 
2. 6 octombrie – 5 noiembrie 2014 – curs  „Drept procesual civil”; 

2 Damian Nicoleta grefier Civilă 1. 9-10 septembrie 2014 –seminar „ Drept procesual civil”; 

3 

Dobre-Agapie Iuliana grefier 

Penală 

1. 10 octombrie 2014 – „Managementul şi protecţia informaţiilor 
clasificate”; 

2. 10 - 30 noiembrie 2014 – curs  „Drept procesual penal. Măsuri 
Preventive”; 

3. 08.12.2014 –„ Informaţii clasificate” 

4 Dumitru  Elena-Daniela grefier Penală 1.  10 - 30 noiembrie 2014 – „Drept procesual penal. Măsuri Preventive”; 

5 
Fulga Andrei Iulian grefier  

Penală 
1. Februarie 2014 –„ Drept procesual penal. Noul Cod de procedură 

penală”, organizat la sediul Tribunalului Bucureşti; 

6 Morăreţ Constantin grefier Penală 1. Februarie 2014 –„ Drept procesual penal. Noul Cod de procedură 
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penală”, organizat la sediul Tribunalului Bucureşti; 

7 Moroianu Florentina grefier Civilă 1. 6 octombrie – 5 noiembrie 2014 – curs  „Drept procesual civil”; 

8 Nichifor Cristina aprod Civilă 1. 6 octombrie – 5 noiembrie 2014 – curs  „Drept procesual civil”; 

9 Ochea Daniela grefier Civilă 1. 7-9 mai 2014  - „Drept Procesual civil”, Bârlad; 

10 Pantazi Carmen Violeta 
grefier-şef 
sectie civilă Civilă 

1. 30 septembrie 2014- seminar „Statistică şi ECRIS”; 
2. 6 octombrie– 5 noiembrie 2014 – curs  „Drept procesual civil”; 

11 Răceanu Carmen grefier Civilă 1. 9-10 septembrie 2014 –seminar „ Drept procesual civil”; 

12 Roşu Daniela grefier Civilă 1. 9-10 septembrie 2014 –seminar „ Drept procesual civil”; 
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CAPITOLUL II- PRINCIPALELE MODIFICĂRI LEGISLATIVE, 

CU IMPACT ASUPRA ACTIVITĂŢII SISTEMULUI 

JUDICIARÎN CURSUL ANULUI 2014 

SECŢIUNEA 1- Impactul modificărilor în materie penală 

 

În materie penală cu siguranţă cel mai important eveniment legislativ al anului 

2014 a fost intrarea în vigoare, la data de 01.02.2014, a noului Cod penal şi a 

noului Cod de procedură penală. 

Nu s-ar putea spune însă că aceste modificări legislative au adus prea multe 

beneficii activităţii de judecată a Secţiei penale din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 

Bucureşti. Din contră, după trecerea a aproximativ un an de la intrarea în vigoare a 

noilor Coduri, se constată faptul că noile dispoziţii au fost de natură chiar a 

îngreuna activitatea judecătorilor Secţiei Penale, nerăspunzând necesităţilor 

instanţelor cu volum mare de activitate în materie penală şi, mai mult, faptul că 

formularea insuficient de clară şi detaliată a tuturor dispoziţilor a fost de natură a 

genera dificultăţi în aplicarea acestora. 

Aplicarea acestor dispoziţii a necesitat un efort suplimentar atât din partea 

judecătorilor ce exercită funcţii de execuţie, cât şi din partea Colegiului de 

Conducere pentru adoptarea unor hotărâri menite să asigure aplicarea corectă şi 

eficientă a acestor dispoziţii şi evitarea creării de incompatibilităţi a judecătorilor 

secţiei penale care să soluţioneze dosare de cameră preliminară şi fond. 

Astfel, prin Hotărârea Colegiului de conducere al Judecătoriei Sectorului 2 

Bucureşti nr. 38/08.08.2014 s-au centralizat regulile stabilite anterior prin 

Hotărârile nr. 7/2014, 13/2014, 17/2014, 30/2014 şi 34/2014 ale  Colegiului de 

conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, stabilindu-se următoarele reguli 

cu privire la repartizarea dosarelor pe completurile de drepturi şi libertăţi, respectiv 

pe cele de cameră preliminară şi fond: 

- Judecătorul de drepturi şi libertăţi care soluţionează o primă cerere, 

propunere, plângere sau contestaţie soluţionează şi următoarele cereri, propuneri, 

plângeri sau contestaţii formulate în cursul urmăririi penale în cadrul aceluiaşi 

dosar de urmărire penală. 

- La soluţionarea cererilor, propunerilor, plângerilor sau contestaţiilor 

ulterioare formulate în afara programului de lucru al instanţei - după ora 16:00, în 

zilele nelucrătoare, în zilele de vineri, în perioada concediului de odihnă sau a altor 

concedii, dacă la termenul acordat acestor cauze conform regulilor incidente în 

materie judecătorul este în şedinţă de judecată sau în preziua şedinţei de judecată 

(prin şedinţă de judecată înţelegându-se numai şedinţele cu repartizare aleatorie a 

dosarelor), acestea vor fi soluţionate de judecătorul de drepturi şi libertăţi planificat 
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în ziua respectivă, întocmindu-se un proces verbal de înlocuire care se ataşează 

dosarului. 

- În situaţia în care 5 judecători sunt incompatibili şi se înregistrează altă 

cerere, aceasta va fi soluţionată de primul judecător învestit şi numai în situaţiile în 

care acesta se află în excepţiile menţionate (preziua şedinţei de judecată, şedinţa de 

judecată- cu repartizare aleatorie -, după ora 16,00, vineri, sâmbătă şi duminică şi 

concediu) cauza va fi soluţionată de judecătorul de drepturi şi libertăţi planificat la 

data termenului, cu condiţia ca acesta să facă parte din cei 5 judecători; 

- În situaţia în care judecătorul de drepturi şi libertăţi planificat la data 

termenului nu face parte din cei 5 judecători, cauza va fi soluţionată de judecătorul 

de la permanenţa întocmită conform art. 98 alin. 5 din ROIIJ, planificat ca 

permanenţă 1, permanenţă 2, ş.a.m.d., din ziua termenului de judecată, cu condiţia 

ca acesta să facă parte din cei 5 judecători, indiferent de data termenului (după ora 

16:00, vineri, sâmbătă, duminică, în şedinţa de judecată cu repartizare aleatorie sau 

în preziua unei astfel de şedinţe); 

- În situaţia în care nici judecătorul de drepturi şi libertăţi planificat la data 

termenului, nici cei planificaţi la permanenţa 1 ş.a.m.d. conform art. 98 alin. 5 

ROIIJ nu fac parte din cei 5 judecători, cauza va fi soluţionată de judecătorul care a 

soluţionat prima propunere, în absenţa acestuia - de cel care a soluţionat a doua 

propunere ş.a.m.d., indiferent de data termenului (după ora 16:00, vineri, sâmbătă, 

duminică, în şedinţa de judecată cu repartizare aleatorie sau în preziua unei astfel 

de şedinţe). 

Totodată, prin Hotărârea nr. 15/2014 a Colegiului de conducere al Judecătoriei 

Sectorului 2 Bucureşti s-a decis, conform art. 98 alin. 3
1
 din ROIIJ, înfiinţarea a 

două completuri în cadrul Secţiei penale, care să soluţioneze cauzele în care toţi 

judecătorii secţii penale au devenit incompatibili să judece.  

În ciuda tuturor acestor măsuri, au existat în continuare probleme, în special 

legate de repartizarea aleatorie a dosarelor, din cei 8 judecători care au funcţionat 

efectiv în cadrul secţiei rămânând în unele situaţii - create şi de conexarea de către 

Parchet a unor dosare de urmărire penală - doar un singur judecător compatibil să 

soluţioneze unele dosare de cameră preliminară şi fond. 

În prezent, aceste neajunsuri s-au mai echilibrat, în urma declarării de către 

Curtea Constituţională ca neconstituţionale a dispoziţiilor Legii nr. 82/2014 prin 

decizia nr. 440/2014 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

653/04.09.2014, pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti nemaifiind înregistrate 

cereri de încuviinţare a datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de reţele 

publice  de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii de comunicaţii 

electronice destinate publicului, altele decât conţinutul comunicaţiilor, şi reţinute de 

acestea, care contribuiseră la creşterea volumului de activitate a Secţiei penale şi la 

crearea majorităţii incompatibilităţilor între judecătorii Secţiei penale. 
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Într-adevăr, numărul de dosare nou intrate pe completurile de fond a scăzut 

faţă de nivelul anului 2013 (535 dosare penale nou înregistrate în anul 2014, în 

timp ce la nivelul anului 2013 au fost înregistrate 1297 cauze penale), însă, pe 

lângă faptul că plângerile formulate împotriva măsurilor şi actelor procurorului nu 

s-au mai judecat în şedinţele publice, neexistând specializarea judecătorilor separat 

pe drepturi şi libertăţi, respectiv cameră preliminară şi fond, judecătorii Secţiei 

penale au fost nevoiţi să judece, aproximativ în fiecare zi, atât dosare de cameră 

preliminară şi fond (în şedinţele de judecată propriu-zise, dar şi în şedinţele fixate 

pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurilor preventive), cât şi dosare de 

drepturi şi libertăţi (817 dosare nou intrate de drepturi şi libertăţi). Dacă înainte de 

intrarea în vigoare a noilor Coduri exista un singur judecător planificat pe zi care să 

judece propuneri şi cereri formulate în faza de urmărire penală, acum, ca efect al 

prevederilor art. 103
8 

ROIIJ,judecătorul de drepturi şi libertăţi care a soluţionat o 

primă cerere, propunere, plângere sau contestaţie soluţionând şi următoarele cereri, 

propuneri, plângeri sau contestaţii formulate în cursul urmăririi penale în cadrul 

aceluiaşi dosar de urmărire penală, fiecare judecător poate judeca în aceeaşi zi 

astfel ce cereri şi propuneri, în calitate de judecător de drepturi şi libertăţi. 

Practic, dacă în vechea reglementare timpul unui judecător era structurat, în 

mare, în timpul alocat studierii şedinţei de judecată, timpul alocat desfăşurării 

şedinţei de judecată şi deliberării şi timpul alocat redactării hotărârilor pronunţate, 

în prezent o mare parte din timp este alocată şi studierii dosarelor în calitate de 

judecător de drepturi şi libertăţi (şedinţele de judecată fiind stabilite în cea mai 

mare parte în aceeaşi zi sau a doua zi), timpul alocat desfăşurării şedinţei de 

judecată în care se discută propuneri de arestare preventivă, propuneri de prelungire 

a măsurii arestării preventive, cereri de înlocuire a măsurii preventive formulate de 

inculpaţi sau de Parchet, etc. şi timpul alocat redactării încheierilor pronunţate (care 

în mare parte trebuie înaintate în căile de atac în 48 de ore de la pronunţare). 

Pe de altă parte, urmare a adoptării noilor Coduri, a crescut şi complexitatea 

dosarelor noi intrate pe secţia penală. Dacă în anul 2013 complexitatea dosarelor 

noi intrate pe completurile de fonduri era de 8527, fiind înregistrate 1297 astfel de 

dosare (media fiind de 6,57 puncte de complexitate pe dosar), în anul 2014, 

complexitatea dosarelor noi intrate pe completurile de fonduri a ajuns la 4640, fiind 

înregistrate 535 astfel de dosare (media fiind de 8,67 puncte de complexitate pe 

dosar), deci cu 1.123 puncte complexitate mai mult (la 535 dosare, complexitatea ar 

fi fost în anul 2013 de 3517 puncte). 

La aceasta a contribuit şi faptul că, prin dispoziţiile noului Cod de procedură 

penală, s-au modificat şi unele norme de competenţă materială. Într-adevăr, au fost 

date în competenţa tribunalului infracţiunile cu privire la care urmărirea penală a 

fost efectuată de către DIICOT sau DNA, însă au intrat în competenţa judecătoriei 

infracţiunile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, tâlhării cu consecinţe 
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deosebit de grave (conform vechiului cod penal), viol cu victime minore, aspect 

care a avut un impact considerabil asupra încărcăturii şi complexităţii dosarelor 

aflate pe rolul Secţiei penale din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti,  din 11 

dosare având ca obiect infracţiunea de înşelăciune  înregistrate în anul 2014, 10 au 

avut ca obiect infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave (conform 

vechiului cod penal). 

O foarte mare  încărcătură pe Secţia penală s-a datorat şi adoptării noii 

proceduri de confiscare sau desfiinţare a unui înscris în cazul clasării (Capitolul IX 

C.pr.pen.), pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti înregistrându-se, în anul 

2014, 110 dosare având ca obiect confiscarea specială şi 22 dosare având ca obiect 

desfiinţare de înscrisuri. 

La aprecierea faptului că noile dispoziţii au îngreunat activitatea judecătorilor 

Secţiei Penale, a controbuit şi noua procedură a camerei preliminare, care, deşi 

menită să înlăture durata excesivă a procedurilor în faza de judecată (fiind chiar 

fixat şi un termen maxim de 60 zile în care ar trebui finalizată această procedură), 

în fapt, s-a ajuns să contribuie în mod decisiv la tergiversarea unor cauze penale. 

Spre exemplu, în cauzele cu inculpaţi arestaţi, unde legalitatea şi temeinicia măsurii 

arestării preventive şi a arestului la domiciliu se verifică la un interval de 30 zile, se 

pierde un timp important cu circuitul dosarelor în şi din căile de atac. De asemenea, 

chiar dacă părţile nu invocă excepţii şi nici instanţa din oficiu nu consideră că ar 

trebui invocate astfel de excepţii, procedura camerei preliminare impune acordarea 

obligatorie a acelui termen pentru efectuarea comunicărilor prevăzute de art. 344 

alin. 2 C.pr.pen., în tot acest interval de timp dosarul stând oarecum în nelucrare.  

De asemenea, din perspectiva fiecărui judecător, noua reglementare a făcut ca 

volumul de muncă de până la primul termen de judecată să fie considerabil sporit 

faţă de reglementarea anterioară. Practic, dacă în vechea reglementare timpul unui 

judecător era structurat, în mare, în timpul alocat studierii şedinţei de judecată, 

timpul alocat desfăşurării şedinţei de judecată şi deliberării şi timpul alocat 

redactării hotărârilor pronunţate, în prezent o mare parte din timp este alocată şi 

verificării dosarelor în vederea luării măsurilor specifice etapei scrise (aspect 

îngreunat de dispoziţiile procedurale neclare).  

Se cuvine a se sublinia şi impactul considerabil adus de modificările 

legislative intervenite asupra personalului auxiliar al Secţiei penale, desfăşurarea 

procedurii anterioare primului termen de judecată încărcând în mod considerabil şi 

activitatea grefierilor de şedinţă din cadrul Secţiei Penale.  

Cu toate acestea, reglementarea iniţială a desfăşurării procedurii camerei 

preliminare în camera de consiliu, fără citarea părţilor atenua din efectele negative 

ale acestei noi proceduri, sub aspectul reducerii încărcăturii şedinţelor publice. Însă, 

Curtea Constituţională, prin decizia nr. 641/11.11.2014 publicată în Monitorul 

Oficial al României partea I, nr. 887/05.12.2014, a constatat că o asemenea 
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procedură este neconstituţională întrucât nu permite participarea procurorului şi a 

părţilor în faţa judecătorului de cameră preliminară. 

În ciuda tuturor acestor neajunsuri, noile dispoziţii penale au avut totuşi şi o 

serie de efecte pozitive. 

În acest sens, în ceea ce priveşte dispoziţiile Noului Cod de procedură penală, 

se impune a fi precizată menţinerea efectelor benefice ale procedurii simplificate a 

judecării în cazul recunoaşterii vinovăţiei (al recunoaşterii învinuirii, potrivit noilor 

dispoziţii), care a primit la nivelul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti o extrem de 

largă aplicare în anul 2014, cu consecinţa scurtării vizibile atât a duratei medii a 

cercetării judecătoreşti, cât şi a  duratei de redactare a hotărârilor pronunţate. 

Efecte deosebit de benefice a avut iniţial şi schimbarea procedurii judecării 

plângerilor împotriva măsurilor şi actelor procurorului (în camera de consiliu, fără 

participarea părţilor), nu atât sub aspectul duratei procedurii (care înainte necesita 

cel puţin două termene de judecată), cât mai ales sub aspectul reducerii încărcăturii 

şedinţelor publice. Deşi era printre puţinele modificări benefice aduse de noile 

coduri, Curtea Constituţională, prin decizia nr. 599/21.10.2014 publicată în 

Monitorul Oficial al României partea I, nr. 886/05.12.2014, a constatat că, prin 

această procedură, lipsită de contradictorialitate şi oralitate, părţile nu beneficiau de 

un proces echitabil şi că se impune revenirea la citarea acestora. 

Cât priveşte noile dispoziţii referitoare la nereadministrarea probelor 

adminsitrate în faza de urmărire penală şi necontestate de părţi (art. 374 alin. 7 

C.pr.pen.), modificarea a fost binevenită, contribuind în mod vizibil la celeritatea 

soluţionării cauzelor. 

Nu sunt de neglijat nici modificările aduse căilor ordinare de atac. Impactul 

abolirii recursului împotriva sentinţelor judecătoriilor a fost şi el unul benefic, 

observându-se, aşa cum era de aşteptat, o reducere semnificativă a duratei medii a 

ciclului procesual, vizibilă mai ales de la nivelul biroului de executări penale, unde 

ritmul în care s-au primit extrasele de la instanţa de apel a fost unul mult mai alert 

decât în anii precedenţi. 

Introducerea acordului de recunoaştere a vinovăţiei a constituit o schimbare 

radicală a procesului penal român. Procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei 

a reprezentat o soluţie legislativă inovatoare extrem de benefică, ce reduce cu mult 

durata judecării cauzelor şi asigură soluţionarea cauzelor într-un termen optim şi 

previzibil. 

Şi contestaţia privind durata procesului penal a constituit o instituţie nou 

introdusă în sistemul de drept penal din România, însă nu a avut un impact deosebit 

asupra activităţii Secţiei penale a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, pe rol fiind 

înregistrate doar 4 dosare având acest obiect, toate aceste contestaţii fiind respinse 

ca inadmisibile deoarece priveau procese penale începute înainte de intrarea în 

vigoare a noilor Coduri. 



64 

 

Din perspectiva Noului Cod penal, un impact considerabil l-a avut reducerea 

sancţiunilor şi a termenelor prescripţiei răspunderii penale, care a condus la 

încetarea procesului penal datorită intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 

Şi regândirea instituţiei împăcării părţilor a avut un efect benefic asupra 

activităţii Secţiei penale, sub aspectul celerităţii soluţionării cauzelor şi implicitsub 

aspectul reducerii încărcăturii şedinţelor publice. Spre exemplu, din dosarele nou 

intrate în anul 2014 pe rolul Secţiei penale din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 

Bucureşti având ca obiect furt calificat, 57 au fost soluţionate, din acestea 20 fiind 

rezultatul împăcării părţilor. Urmare a acestor modificări, chiar şi într-un dosar 

având ca obiect infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 244 alin.1 şi 2 

C.pen.(8538/300/2014), s-a pronunţat încetarea procesului penal datorită împăcării 

părţilor. 

Bineînţeles că aplicarea legii penale în timp a creat şi în cadrul Judecătoriei 

Sectorului 2 Bucureşti nenumărate discuţii, confuzii şi practică neunitară, în special 

pornind de la modul în care trebuie aplicată legea penală mai favorabilă: global sau 

pe instituţii. Însă, discuţiile nu mai au sens a fi menţionate, atâta timp cât Curtea 

Constituţională, prin decizia nr.265/06.05.2014, publicată în Monitorul Oficial al 

României partea I nr.372/20.05.2014,a clarificat această problemă, stabilind cu titlu 

de lege că aplicarea legii penale mai favorabile se face global, şi nu pe instituţii. 

De fapt, la nivelul Secţiei penale din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 

Bucureşti, aplicarea propriu-zisă a noilor norme nu a ridicat dificultăţi 

insurmontabile, deşi discuţii despre interpretarea textelor noilor Coduri au existat şi 

vor mai exista, lucru firesc având în vedere că şi în contextul reglementării 

anterioare, chiar după o aplicare practică îndelungată şi după numeroase analize 

doctrinare, mai existau divergenţe de interpretare. 

Însă, spre deosebire de aplicarea propriu-zisă a noilor norme, care, aşa cum 

am arătat anterior, nu a ridicat probleme mari, dificultatea a apărut sub aspect 

administrativ. 

Pe lângă dificultăţile cauzate de principiul separării funcţiilor judiciare şi de 

incompatibilitatea judecătorilor de drepturi şi libertăţi cu judecătorii de cameră 

preliminară şi fond, prezentate mai sus, noua modalitate de repartizare a cauzelor, 

respectiv doar pe complet şi fără termen de judecată, împreună cu necesitatea 

păstrării volumului de muncă în limite acceptabile, a impus găsirea unor noi 

formule de organizare a completelor de judecată.   

Pe de altă parte, în afară de dificultatea inerentă unui mod de lucru parţial nou, 

s-au mai ivit dificultăţi de ordin administrativ din cauza limitelor programului Ecris 

şi a reglementării în sine. În acest sens, pe lângă deficienţele prezentate, s-a 

constatat că un mare neajuns l-a constituit şi neadaptarea sistemului Ecris la 

exigenţele impuse de noile coduri în materie penală, respectiv la procedura 

prevăzută de art. 340 şi urm. Cod procedură penală (aspect care impune acordarea 
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mai multor termene de judecată pentru comunicarea de înscrisuri către părţi printr-o 

modalitate care să asigure o dovadă a îndeplinirii acestei proceduri, sistemul Ecris 

nepermiţând realizarea acestor comunicări, grefierii de şedinţe fiind nevoiţi să 

efectueze aceste comunicări prin adrese cu confirmare de primire).  

 Sistemul Ecris nu era caracterizat nici în condiţiile vechiului Cod printr-o 

mare flexibilitate, iar această situaţie s-a păstrat. Orice sistem informatic trebuie 

astfel conceput încât să uşureze munca utilizatorilor, să ofere modele şi statistici 

care să reducă timpul de lucru şi să preia automat cât mai multe date. Sistemul 

Ecris, mai degrabă, impune uneori adaptarea măsurilor procesuale astfel încât 

acestea să fie compatibile cu el.  

 Ca urmare, în ansamblu, având în vedere normele neclare sau contradictorii, 

normele declarate neconstituţionale la scurt timp după adoptarea codurilor, 

neajunsurile create de îmbinarea în persoana aceluiaşi judecător, atât a atribuţiilor 

de jucător de drepturi şi libertăţi, cât şi a celor de cameră preliminară şi fond nu au 

avut un impact pozitiv consistent asupra activităţii de judecată la nivelul Secţiei 

penale a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. 

  

SECŢIUNEA A 2-A- Impactul modificărilor în materie civilă 

 

Pe tot parcursul anului 2014, în materie civilă a fost continuat procesul de 

interpretare şi aplicare a dispoziţiilor Noului Cod civil şi a Noului Cod de 

procedură civilă. 

Printre cele mai importante modificări survenite la nivel normativ, cu impact 

semnificativ asupra activităţii instanţei aducem în discuţie următoarele: 

1.Decizia Curţii Constituţionale  României nr. 348/2014publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 529, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art. 650 alin. (1) şi art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă 

dispoziţii care stabileau faptul că “Instanţa de executare este judecătoria în 

circumscripţia căreia se află biroul executorului judecătoresc care face executarea, 

în afara cazurilor în care legea dispune altfel“. 

 Consecinţa imediată a constatării neconstituţionalităţii acestor dispoziţii a fost 

reprezentată de o creştere considerabilă, în a doua parte a anului 2014,  a numărului 

cererilor de încuviinţare a executării silite, ca urmare a adoptării regulii generale în 

materie de competenţă prin care se stabileşte introducerea cererii de chemare în 

judecată la instanţa de la domiciliul/sediul pârâtului (în cauză al debitorului). 

Totodată, urmare a aceleiaşi modificări de competenţă a avut loc o creştere 

considerabilă a numărului dosarelor având ca obiect contestaţie la executare silită. 
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De asemenea  au existat soluţii neunitare în privinţa aplicării în timp a acestor 

dispoziţii. 

2. Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Legea 138/2014 

 Printre modificările aduse prin această lege, cu impact semnificativ asupra 

activităţii instanţei exemplificăm: 

-introducerea art. 640
1 

 Cod proc. civ. prin care este instituită procedura 

învestirii cu formulă executorie a titlurilor executorii, altele decât hotărârile 

judecătoreşti, instanţa competentă fiind judecătoria în circumscripţia căreia se află 

domiciliul sau sediul creditorului ori al debitorului, după caz. 

Astfel, ca urmare a existenţei în circumscripţia sectorului 2 Bucureşti a unui 

număr foarte mare de instituţii de credit (bănci, instituţii financiare nebancare, 

societăţi comerciale de recuperare creanţe) a avut loc în ultimele trei luni ale anului 

2014 a creştere foarte mare a numărului cererilor de învestire cu formulă 

executorie. 

Apreciem că o astfel de modificare legislativă a determinat o competenţă 

aproape exclusivă în fapt pentru cererile de învestire cu formulă executorie pentru 

instanţele din Bucureşti în general, ca urmare a faptului că  învestirea cu formulă 

executorie se realizează la sediul central al instituţiilor de credit iar cea mai mare 

parte a acestora sunt concentrate în Municipiul Bucureşti. 

Totodată aceste modificări au determinat apariţia la nivelul întregii ţări a unei 

practici neunitare în privinţa aplicării formulei executorii respectiv dacă este 

necesar ca aceasta să se regăsească în cuprinsul titlului executoriu sau în cuprinsul 

încheieri de învestire cu formulă executorie. 

- stabilirea instanţei de executare ca fiind judecătoria în a cărei circumscripţie 

se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul 

debitorului (art. 650 alin. 1). Această modificare a determinat o creştere 

considerabilă a numărului contestaţiilor la executare silită, având în vedere că 

potrivit recensământului din anul 2011  exista în sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti o populaţie stabilă de 304523 persoane. 

- modificarea art. 716 alin. 2 Cod proc. civ. prin care s-a stabilit 

inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 200 Cod proc. civ. în cazul contestaţiei la 

executare silită. Această modificare a determinat consecinţe negative în activitatea 

de soluţionare a contestaţiilor la executare judecătorii fiind nevoiţi să realizeze 

procedura scrisă de comunicarea a cererii către intimat în vederea depunerii 

întâmpinării deşi contestaţiile la executare, în multe cazuri nu cuprindeau elemente 

esenţiale ale cererii ( lipsa motivelor de fapt şi de drept ale cererii, lipsa obiectului 

cererii, lipsa semnăturii contestatorului etc.) precum şi cereri netimbrate. Astfel, 

deşi scopul evident al acestei modificări legislative a fost accelerarea procesului de 

soluţionare a contestaţiilor la executare în realitate, în numeroase cazuri s-a ajuns la 
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o prelungire a duratei de soluţionare, intimatul fiind nevoit să-şi completeze 

apărările după complinirea lipsurilor cererii. 

Totodată, au existat modificări legislative survenite în anul 2013 care au 

continuat să producă efecte semnificative asupra volumului de activitate al instanţei 

şi în anul 2014. Exemplificativ, aducem în discuţie  modificarea art. 10 din O.G. 

15/2002 prin Legea 2/2013 element care a determinat  consecinţe importante asupra 

volumului de activitate al instanţei existând creşteri considerabile a numărului  

plângerilor contravenţionale,  cererilor de încuviinţare a executării silite cât şi a 

contestaţiilor la executare. 

 
 

 

 

 

 

CAPITOLUL III – RĂSPUNDEREA JUDECĂTORILOR ŞI 

PERSONALULUI AUXILIAR 
 

SECŢIUNEA 1- RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A JUDECĂTORILOR ŞI 
A PERSONALULUI AUXILIAR 

 

Pe parcursul anului 2014 au fost sancţionaţi disciplinar doi judecători, astfel: 

un judecător a fost sancţionat, prin Hotărârea nr. 14J/24.09.2014 a CSM- Secţia 

pentru judecători, cu sancţiunea „avertisment” pentru abaterea disciplinară 

prevăzută de art. 99 lit. h teza a II-a din Legea nr. 303/2004, modificată; un 

judecător a fost sancţionat, prin Hotărârea nr. 13J/24.09.2014 a CSM- Secţia pentru 

judecători, cu sancţiunea „avertisment” pentru abaterile disciplinare prevăzute de 

art. 99 lit. i şi art. 99 lit. t raportat la art. 99
1
 din Legea nr. 303/2004, modificată. 

Pe parcursul anului 2014 preşedintele instanţei a aplicat două sancţiuni 

grefierilor. 

Astfel, prin Decizia nr. 6/04.02.2014 a preşedintelui instanţei a fost aplicată 

sancţiunea avertismentului doamnei grefier Luminiţa Elena Stoian pentru abaterile 

disciplinare prevăzute de art. 84 lit. a, i din Legea nr. 567/2004 

Prin Decizia nr. 6/04.02.2014 a preşedintelui instanţei a fost aplicată 

sancţiunea avertismentului doamnei grefier Matei Mara pentru abaterea disciplinară 

prevăzută de art. 84 lit. i din Legea nr. 567/2004. 
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Apreciem că modificarea procedurii disciplinare în cazul personalului auxiliar 

şi conex, prevăzută de Hotărârea CSM nr. 387/2005 modificată este de natură a o 

îngreuna, lipsind în esenţă preşedintele instanţei de posibilitatea de a exercita un 

control efectiv, direct şi prompt asupra activităţii personalului auxiliar şi conex. 

 

SECŢIUNEA A 2- A- RĂSPUNDEREA PENALĂ A JUDECĂTORILOR ŞI 
A PERSONALULUI AUXILIAR 

 

În cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, la nivelul anului 2014 nu a fost 

angajată răspunderea penală a judecătorilor şi nici a personalului auxiliar. 

 

CAPITOLUL IV- ROLUL INSTANŢEI ÎN CONSOLIDAREA 

SPAŢIULUI EUROPEAN ŞI COOPERAREA 

INTERNAŢIONALĂ 
  

În urma aderării României la Uniunea Europeană, instanţele de judecată din 

România au dobândit un rol important în consolidarea spaţiului de libertate, 

securitate şi justiţie al Uniunii Europene.  

Un rol important, în acest sens, revine cooperării judiciare internaţionale în 

materie penală, cel mai uzitat instrument juridic, reglementat prin dispoziţiile Legii 

nr. 302/2004, fiind reprezentat de mandatul european de arestare. 

Pe parcursul anului 2014 Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, ca instanţă 

solicitantă, a emis un număr de 19mandate europene de arestare, din care doar 4 au 

fost executate. 

Se constată astfel că, pe lângă cele 4 mandate europene de arestare executate, 

au existat încă două mandate europene de arestare, care au fost retrase umare a 

punerii în executare a mandatelor de executare a pedepsei închisorii emise anterior. 

Dintre toate mandatele europene de arestare emise niciunul însă nu a fost 

refuzat potrivit dispoziţiilor Legii nr.302/2004. 

A existat un singur incident mai deosebit însă, în privinţa unui mandat 

european de arestare, în cazul căruia, din cauza nepreluării condamnatului din Italia 

în termenul stabilit de către autorităţile italiene, acesta a fost pus în libertate. 

Din evidenţele deţinute, se constată că principalele state către care s-au 

transmis solicitări au fost Spania, Olanda, Franţa, Italia, Elveţia, Austria. 

În rest, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, ca instanţă solicitantă, a emis, în 

anii 2007- 2013, un număr de 94 de mandate europene de arestare, astfel: în anul 

2007 au fost emise 8 mandate europene de arestare, în anul 2008 - 12, în anul 2009 

- 17, în anul 2010 - 19, în anul 2011 - 12, în anul 2012 - 13 şi în anul 2013 - 13. Din 
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totalul celor 94 mandate europene de arestare, doar 12 au rămas, la data de 

31.12.2014,  neexecutate. 

Cooperarea între statele membre s-a concretizat însă, la nivelul Secţiei penale 

a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, şi prin procedura comisiilor rogatorii 

internaţionale (atât sub forma comunicării şi notificării actelor judiciare şi 

extrajudiciare, cât şi sub forma obţinerii de probe în materie penală), dar şi prin 

procedura recunoaşterii sancţiunilor pecuniare din hotărârile penale sau alte acte 

judiciare străine, astfel de cereri fiind primite atât prin intermediul Ministerului 

Justiţiei (30- în materia comunicării şi notificării actelor judiciare şi extrajudiciare 

şi a obţinerii de probe în materie penală, 42- în materia recunoaşterii sancţiunilor 

pecuniare, cu un total sume sancţiuni de 7948,50 euro), cât şi direct de la 

autoritatea străină emitentă (15- în materia comunicării şi notificării actelor 

judiciare şi extrajudiciare şi a obţinerii de probe în materie penală, 2- în materia 

recunoaşterii sancţiunilor pecuniare, cu un total sume sancţiuni de 1477 euro. 

Se constată, în concluzie, faptul că există o bună cooperare între Judecătoria 

Sectorului 2 Bucureşti şi celelalte instituţii implicate în transmiterea şi executarea 

mandatelor europene de arestare- Centrul de Cooperare Poliţienească din cadrul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor - Biroul Sirene şi Inspectoratele de Poliţie. 

Se observă de asemenea faptul că prin reglementarea posibilităţii instanţelor 

din România de a contacta şi comunica direct cu instanţele sau Parchetele din 

spaţiul European este în mod considerabil îmbunătăţită şi eficientizată activitatea 

de judecată sau de executare desfăşurată de instanţele din România. 

Se impune a se sublinia necesitatea promovării, de către Judecătoria 

Sectorului 2 Bucureşti, a unor solicitări pentru recunoaşterea sancţiunilor pecuniare 

aplicate unor cetăţeni străini de către această instanţă. 

În materie civilă se constată că unul din obiectivele Tratatului de la Lisabona 

este reprezentat de realizarea unui spaţiu european comun în care persoanele să 

circule liber şi să beneficieze de o protecţie judiciară eficace.  

Realizarea unui astfel de spaţiu are repercusiuni asupra domeniilor în care 

aşteptările cetăţenilor europeni sunt ridicate şi necesită o cooperare eficace la nivel 

european.  

Unul din elementele importante constituirii unui astfel de spaţiu îl reprezintă 

cooperarea în materie civilă şi penală, realizată la nivelul instanţelor judecătoreşti. 

În ceea ce priveşte cooperarea judiciară în materie civilă, în cazul Judecătoriei 

Sectorului 2 Bucureşti, aceasta s-a manifestat în primul rând prin soluţionarea 

cererilor întemeiate pe  Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 din 13 noiembrie 2007 

privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi 

extrajudiciare în materie civilă sau comercială ("notificarea sau comunicarea 

actelor"). 
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Astfel, în cursul anului 2014 au fost soluţionate 110 astfel de solicitări de 

comunicare din partea statelor membre ale Uniunii Europene. 

Totodată, în dosarele aflate pe rolul instanţei în cursul anului 2014 judecătorii 

au utilizat mecanismele de comunicare a actelor judiciare conferite de Regulament. 

Un alt plan al manifestării contribuţiei instanţei la dezvoltarea spaţiului 

european şi cooperarea internaţională a fost reprezentat de aplicarea, în modalitatea 

stabilită de Curtea de Justiţiei, a dispoziţiilor comunitare  conform principiului 

efectului direct al dreptului European- principiu care garantează 

astfel aplicabilitatea şi eficacitatea dreptului european în statele membre. 

În materie civilă, se reţine, în esenţă, faptul că Tratatul de la Lisabona 

autorizează instituţiile europene să adopte noi măsuri în ceea ce priveşte: punerea 

în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce: fiecare sistem juridic trebuie să 

recunoască drept valabile şi aplicabile deciziile adoptate de sistemele juridice ale 

celorlalte state membre; accesul efectiv la justiţie; dezvoltarea metodelor 

alternative de soluţionare a litigiilor; formarea magistraţilor şi a personalului din 

justiţie. 

 

CAPITOLUL V- RAPORTURILE DINTRE INSTANŢĂ ŞI 

CELELALTE INSTITUŢII ŞI ORGANISME, PRECUM ŞI CU 

SOCIETATEA CIVILĂ 

1. Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii 
În cursul anului 2014 raporturile instanţei cu Consiliul Superior al 

Magistraturii s-au concretizat în:  

1. comunicarea obiectivelor şi a temelor formării continue profesionale 

în anul 2014; 

2. comunicarea tuturor datelor statistice privind activitatea instanţei la 

termenele stabilite; 

3. exprimarea, la termenele fixate, a punctelor de vedere solicitate 

referitor la chestiunile pentru care s-a apreciat necesară consultarea instanţelor de 

către Consiliul Superior al Magistraturii; 

4. exprimarea avizelor la cererile de transfer, delegare şi detaşare 

formulate de o serie de judecători la şi de la instanţa noastră; 

5. finalizarea procedurii de evaluare a activităţii profesionale a 

judecătorilor;  

6. furnizarea de date către Inspecţia Judiciară în legătură cu aspectele 

solicitate; 

7. invitarea membrilor CSM la Adunări Generale desfăşurate în cadrul 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti; 

8. formularea unor propuneri pentru delegarea judecătorilor; 



71 

 

9. formularea unor solicitări în sprijinul cererilor de transfer în cadrul 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. 

Deşi apreciată, de regulă, în trecut, drept deficitară, relaţia de comunicare între 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti şi Consiliul Superior al Magistraturii pe 

parcursul anului 2014 a evoluat considerabil. 

 Astfel, începând cu anul 2013, se constată împrejurarea că a fost încuviinţat, 

de către Consiliul Superior al Magistraturii, transferul de judecători în cadrul 

prezentei instanţe, concomitent sau la un interval redus de timp de la momentul 

acordării transferului unor judecători din cadrul prezentei instanţe.  

2. Raporturile cu Ministerul Justiţiei 

 În îndeplinirea actului de justiţie raporturile cu Ministerul Justiţiei se 

desfăşoară prin intermediul Direcţiei Drept Internaţional şi Tratate în materie de 

asistenţă juridică şi cooperare internaţională. În cadrul acesteia se transmit acte de 

procedură participanţilor la proces domiciliaţi sau rezidenţi pe teritoriul unui alt 

stat, precum şi, în anumite situaţii, mandate europene de arestare şi de urmărire 

internaţională în vederea punerii în executare a acestora. 

 Acest tip de raporturi s-a desfăşurat, în continuare, în condiţii bune pe 

parcursul anului 2014. 

3. Raporturile dintre instanţă şi Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Sector 2 Bucureşti 

În cursul anului 2014, ca şi în anii precedenţi, raporturile instanţei cu 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti au decurs în bune condiţii, 

nefiind înregistrate disfuncţionalităţi semnificative. 

 Astfel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a asigurat 

prezenţa reprezentanţilor săi în toate cauzele- civile şi penale- în care legea prevede 

obligativitatea participării procurorului la judecată, nefiind înregistrate situaţii în 

care cauzele să fie amânate pentru lipsa procurorului de şedinţă. 

 La rândul său, instanţa a asigurat procurorilor de şedinţă condiţii propice 

studierii dosarelor şi a efectuării celorlalte activităţi specifice şi a furnizat în timp 

util parchetului, documentele şi relaţiile solicitate potrivit legii, necesare în 

realizarea activităţii acestei instituţii. 

 S-a menţinut promptitudinea din partea parchetului în înaintarea relaţiilor şi a 

dosarelor solicitate de instanţă (spre exemplu, dosarele de urmărire penală necesare 

în cadrul procedurii prevăzute de art. 340 noul Cod procedura penala care au fost 

înaintate în general la prima solicitare a instanţei, anterior primului termen de 

judecată). 

 Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a prezentat, în toate 

cazurile având ca obiect propuneri formulate în faza urmăririi penale (de arestare, 
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prelungire a arestării, autorizare a percheziţiilor, interceptărilor etc.) odată cu 

sesizarea instanţei, dosarele de urmărire penală şi a asigurat prezenţa 

învinuiţilor/inculpaţilor la datele şi orele stabilite, în situaţiile în care această 

obligaţie îi incumba, potrivit legii. 

 Cercetările solicitate de instanţă în cauzele având ca obiect cereri de punere 

sub interdicţie au fost realizate de procurori în termene rezonabile.  

 De asemenea, dosarele înaintate la cererea parchetului pentru realizarea 

diverselor activităţi specifice au fost restituite instanţei în termene rezonabile. 

 Menţinându-se tendinţa din precedenţii trei ani, nu s-au mai semnalat nici în 

anul 2014 întârzieri semnificative în restituirea dosarelor penale înaintate 

parchetului pentru motivarea apelurilor/recursurilor declarate de procurori, durata 

medie a intervalului cuprins între data înaintării dosarelor la parchet şi cea a 

restituirii lor fiind una rezonabilă. 

 Se reţine, însă, împrejurarea că, în mod regretabil, în anul 2014, ca şi în anul 

2014, s-a renunţat la continuarea practicii în sensul unei întâlniri anuale, la 

iniţiativa Parchetului, între reprezentanţii Instanţei şi ai Parchetului. 

 Această deficienţă a fost însă înlăturată în contextul unei permamente 

comunicări între conducătorii celor două instituţii. 

 Au existat situaţii, de excepţie, în care propunerile de prelungire a duratei 

măsurii arestării preventive sau rechizitoriile cu arestaţi în cauză au fost înaintate 

cu încălcarea termenelor legale. 

 De asemenea, s-a constatat o tendinţă de creştere a cazurilor în care 

propunerile de prelungire a duratei măsurii arestării preventive sau rechizitoriile cu 

arestaţi în cauză au fost înaintate în zile de vineri, aspect de natură a impune 

desfăşurarea unor şedinţe de judecată în timpul weekendului şi care, având în 

vedere şi obiecţiunile exprimate de judecătorii Secţiei penale (reprezentantul 

Secţiei penale din cadrul Colegiului propunând, de altfel, adoptarea mai multor 

hotărâri vizând asemenea incidente), a fost în mod constant discutat cu conducerea 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. 

S-a subliniat necesitatea evidenţierii, de către Parchet, a tuturor dosarelor 

conexate în cazul propunerilor de arestare sau formulării unor alte propuneri, 

pentru facilitatea efectuării de verificări şi corecta stabilire a judecătorului căruia îi 

revine soluţionarea cauzei (judecătorul investit cu prima cerere în cauză). 

4. Raporturile cu mass-media 

Asigurarea liberului acces la justiţie impune realizarea unui cadru  legislativ 

coerent, care să  ofere garanţii procesuale pentru exercitarea drepturilor prevăzute 

de lege, de către  fiecare persoană. 
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Totodată, considerăm că sistemul judiciar trebuie să-şi îndeplinească rolul de 

serviciu public, nu  numai  prin  înfăptuirea actului de justiţie, dar şi prin stabilirea- 

direct şi mediat- a unui nou tip de relaţii între justiţie şi justiţiabil. 

Socotim că în anul 2014,  prin activitatea  desfăşurată, întregul  personal al 

instanţei şi-a adus contribuţia la înfăptuirea acestui obiectiv strategic, al facilitării 

accesului liber la justiţie şi al creşterii gradului de transparenţă al funcţionării 

instanţei, prin: 

- asigurarea funcţionării  corespunzătoare  a  activităţii  Biroului de Informare 

şi Relaţii  Publice, prin furnizarea  informaţiilor de interes public şi prin 

soluţionarea în termen legal a petiţiilor formulate; 

- asigurarea  protecţiei  datelor  cu  caracter  personal; 

- asigurarea accesului părţilor, conform Regulamentului de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti, la dosarele în curs de soluţionare ori arhivate, direct ori 

prin apărător în arhiva judecătoriei, cu respectarea programului stabilit de 

conducerea instanţei, potrivit aceluiaşi  regulament; 

- asigurarea permanenţei, inclusiv în timpul vacanţei judecătoreşti, la toate 

compartimentele instanţei; 

- funcţionarea în continuare în cursul anului 2013 a infochioşcului, de unde 

părţile se pot informa  într-un timp foarte scurt (practic, a doua zi după termenul de 

judecată) cu privire la soluţiile pronunţate la termenele de judecată în dosarele de 

pe rolul instanţei; 

- afişarea pe portalul instanţelor a unor extrase din Codul de  procedură civilă ( 

procedura regularizării cererii de chemare în judecată), O.U.G. nr. 80/2013 şi 

altele; 

- afişarea în locuri vizibile a unor informaţii de interes public; 

- publicarea pe portalul instanţelor, la secţiunea dedicată Judecătoriei 

Sectorului 2 Bucureşti, a unor informaţii de interes public, datele de contact şi a 

modului de organizare şi funcţionare a instanţei noastre, informaţii privind 

programul de lucru cu publicul al diverselor compartimente şi amplasarea acestora 

în clădire, necesare pentru a facilita cunoaşterea unor noţiuni elementare de drept 

dar şi pentru a permite justiţiabilor să îşi rezolve cu celeritate problemele generate 

de contactul cu justiţia. 

Scopul principal al consolidării, în special, a unor bune raporturi cu mass- 

media trebuie să îl constituie asigurarea unei culturi juridice a opiniei publice, 

concretizată în cunoaşterea modului de desfăşurare a activităţilor judiciare, prin 

utilizarea unui limbaj adecvat înţelegerii acestor proceduri de către persoane ce nu 

posedă cunoştinţe de specialitate juridică. 

Publicarea unor articole de presă pe teme juridice de interes general constituie 

o primă etapă esenţială în formarea unor cunoştinţe de specialitate în cultura 

populaţiei.  
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Este preferabil ca purtătorul de cuvânt al instanţei să fie specialist în 

comunicare, iar nu magistrat sau absolvent al unei facultăţi de jurnalistică, pentru a 

asigura premisele furnizării unor aprecieri juste, imparţiale. În plus, această 

persoană ar avea mai multă disponibilitate la dialog, existând posibilitatea 

rezolvării tuturor lucrările legate de mass-media, chiar şi în afara orelor de program 

şi de a avea un număr de telefon la care să răspundă în permanenţă această 

persoană. Numirea unui magistrat, ca purtător de cuvânt al instituţiei respective, 

având atribuţiile şi disponibilitatea solicitate, poate genera unele ingerinţe în 

desfăşurarea profesiei sale, chiar dacă este degrevat parţial de munca sa, prin 

participarea la mai puţine şedinţe de judecată sau prin repartizarea spre soluţionare 

a mai puţine dosare de supraveghere sau urmărire penală. O degrevare integrală de 

munca pe care o desfăşoară în calitate de magistrat, pentru a îndeplini atribuţia de 

purtător de cuvânt (măsură adoptată în parte în cadrul instanţei prin Hotărârea nr. 

42/29.10.2013 dată de Colegiul de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 

Bucureşti şi menţinută la nivelul anului 2014), nu este o soluţie pe deplin viabilă, 

întrucât nu este de durată, fiind necesar ca persoana respectivă să aibă experienţă în 

acest domeniu. 

În privinţa furnizării informaţiilor referitoare la cariera magistraţilor, este 

necesar ca acestea să nu fie de natură a ştirbi independenţa judecătorilor şi 

imparţialitatea procurorilor sau a vătăma dreptul acestora la viaţă privată. De 

asemenea, înainte de furnizarea unor astfel de informaţii ar fi necesară consultarea 

magistratului respectiv, în sensul de a-i pune la dispoziţie materialul ce urmează a 

fi publicat, pentru ca acesta să fie în măsură să îşi exercite o eventuală părere 

contrară sau un punct de vedere în cadrul aceluiaşi articol de presă, întrucât dreptul 

la replică nu are posibilitatea de a anihila pe deplin impactul unui articol de natură a 

leza o persoană. 

În privinţa furnizării de informaţii cu privire la cazuri judiciare în concret, este 

necesar ca acestea să nu fie de natură a se repercuta asupra obiectivităţii actului de 

justiţie şi de a influenţa desfăşurarea normală a activităţii procesuale. Purtătorul de 

cuvânt ar trebui să furnizeze informaţii numai în legătură cu stadiul procesual, iar 

în privinţa soluţiilor, acestea să fie supuse publicităţii numai după ce s-au efectuat 

comunicările legale către părţi sau acestea au luat cunoştinţă în alt mod de soluţie. 

Cererea jurnaliştilor de fotocopiere a actelor procesuale şi procedurale trebuie 

aprobată nu numai de către purtătorul de cuvânt al instanţei, dar şi de către părţile 

din proces, întrucât drepturile acestora pot fi vătămate în mod direct. De asemenea, 

ar fi necesar şi avizul magistratului care instrumentează cazul respectiv, acesta fiind 

în măsură să decidă dacă publicitatea este de natură să aibă influenţe negative 

asupra înfăptuirii actului de justiţie. Refuzul purtătorului de cuvânt, al magistratului 

care instrumentează cazul, precum şi al părţilor, ar trebui efectuat în scris, motivat 

şi comunicat jurnalistului solicitant. Acesta ar fi în drept să reitereze cererea într-o 
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fază procesuală ulterioară, chiar şi cu privire la aceleaşi acte procesuale sau 

procedurale. 

Ar fi necesar ca jurnalistul care intenţionează să filmeze şi să fotografieze în 

sălile de judecată să facă în prealabil dovada unui interes public. De asemenea, ar fi 

necesar şi avizul preşedintelui instanţei, întrucât astfel de procedee pot avea 

repercusiuni asupra instanţei în întregul său. 

La nivelul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, raporturile cu mass-media s-au 

desfăşurat prin intermediul Biroului de Informare si Relaţii Publice. 

Conform datelor statistice care au fost centralizate de BIRP din cadrul 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, în perioada 01.01.2014- 31.12.2014,19  de 

cereri de acreditare, în baza art. 18 alin. 2 din Legea nr. 544/2001, din care 2 cereri 

din partea altor reprezentanţi mass-media, în afara celor acreditaţi în anii anteriori, 

toate cererile fiind admise.  

Reprezentanţii mass-media au formulat 16 solicitări de consultare a dosarelor 

instanţei (13 soluţionate favorabil, 2 se refereau la informaţii exceptate, iar 2 

informaţii inexistente), 11 cereri de studiere şi de fotocopiere a hotărârilor sau a 

altor înscrisuri din dosare (9 soluţionate favorabil, 1 se referea la informaţii 

exceptate şi o informaţie inexistente), 41 de solicitări de informaţii cu privire la 

situaţia dosarelor (40 soluţionate favorabil, iar una a fost înaintată altei instituţii- 

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti) şi două 

solicitări aprobare filmare. Solicitările de aprobare a filmării în incinta instanţei 

sunt analizate de conducerea Tribunalului Bucureşti, iar cele privind aprobarea 

filmării în sălile de judecată sunt analizate de preşedintele completului de judecată. 

S-a constatat, în continuare, o tendinţă de sporire a competenţelor BIRP, 

serviciul Arhivă tinzând să înainteze către BIRP şi solicitări formulate de părţi sau 

reprezentanţii acestora, atrăgându-se atenţia cu privire la acest aspect personalului 

auxiliar. 

5. Raporturile cu justiţiabilii 

Compartimentele instanţei care au relaţii cu publicul sunt potrivit art. 38 din 

Hotărârea nr. 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, privind aprobarea 

Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, modificată prin 

Hotărârea nr. 352/2006 a Consiliului Superior al Magistraturii, grefa, registratura şi 

arhiva. 

 În cursul anului 2014, relaţiile cu publicul au fost în general bune, fiind 

afişate în incinta instanţei, în locuri vizibile pentru public, regulile de conduită 

precum şi îndrumări către compartimentele care desfăşoară program cu publicul. 

Totodată, au fost puse la dispoziţia publicului materiale informative ajutătoare 

pentru o mai bună adresabilitate. 
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 În ceea ce priveşte compartimentul de grefă al instanţei, grefierul-şef al 

fiecărei secţii eliberează recipisele de consemnare a cauţiunilor depuse în cauzele 

care impun această obligaţie, în ziua de marţi a săptămânii, între orele 13
00

-15
00

, 

program care s-a dovedit eficient atât în raport de volumul de activitate al 

grefierului-şef cât şi în raport de interesul justiţiabilului. 

 În timpul programului cu publicul din cadrul compartimentului Registratură 

grefierul delegat de grefierul-şef al instanţei eliberează solicitanţilor certificate de 

grefă. 

 La compartimentul de registratură al instanţei, programul de activitate cu 

justiţiabilii s-a desfăşurat în fiecare zi a săptămânii între orele 10
00

-14
00 

(în timpul 

vacanţei judecătoreşti în zilele de marţi şi joi, între orele 10
00

-14
00

), în condiţii 

optime pentru justiţiabili în sensul asigurării înregistrării în aceeaşi zi a actelor de 

sesizare a instanţei şi a corespondenţei depuse, a furnizării informaţiilor privind 

dosarele restituite din apel şi din recurs. 

 A fost asigurat un program separat pentru compartimentul de înregistrare a 

asociaţiilor şi fundaţiilor, de către grefierul delegat, în fiecare zi de miercuri şi joi, 

între orele 13
00

-15
00

, program în cadrul căruia justiţiabilii au şi primit informaţii 

utile. 

În ceea ce priveşte compartimentul arhivă al instanţei, activitatea acestuia a 

fost asigurată în cursul anului 2014 de 9 arhivari şi un grefier delegat, programul de 

activitate cu justiţiabilii fiind stabilit în fiecare zi a săptămânii între orele 10
00

-14
00

; 

în ziua de joi programul a fost de la 09
00

- 14
00

, iar în ziua de vineri programul a fost 

de la 08
30

 la 11
30

. În timpul vacanţei judecătoreşti programul cu publicul a fost 

stabilit în fiecare zi de marţi şi joi, de la 09
00

 la 14
00 

(fiind majorat cu o oră pentru 

asigurarea bunei desfăşurări a raporturilor cu justiţiabilii) 

De asemenea, pentru facilitarea activităţii în cadrul acestor compartimente, s-a 

stabilit un program special pentru ridicarea- de la compartimentul arhivă- a 

hotărârilor prin care s-a dispus învestirea cu formulă executorie/ încuviinţarea 

executării silite. 

Ca deficienţe se constată pe de o parte faptul că activitatea celor două servicii 

se desfăşoară în spaţii improprii- fiind necesară depozitarea unui număr mare de 

dosare în cadrul spaţiilor Archivit-, dar şi faptul că, pe fondul unui volum crescut 

de activitate, conduita personalului auxiliar faţă de justiţiabili a generat diverse 

sesizări din partea acestora, purtându-se un dialog constant de către conducerea 

instanţei cu grefierii din cadrul acestor compartimente pentru evitarea producerii 

unor incidente similare în viitor. 

6. Raporturile cu societatea civilă. 

 La Judecătoria sectorului 2 Bucureşti, Biroul de Informare şi Relaţii Publice 

este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind 
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liberul acces la informaţiile de interes public, Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 233/2002, şi ale Regulamentului de ordine interioară a instanţelor 

judecătoreşti şi asigură legătura instanţei cu publicul şi cu mijloacele de 

comunicare în masă, în vederea realizării transparenţei judiciare în condiţiile legii. 

 Prin Decizii ale preşedintelui instanţei au fost desemnaţi judecătorii 

coordonatori ai Biroului de informare şi relaţii publice, respectiv purtători de 

cuvânt ai Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, pentru îndeplinirea atribuţiilor 

prevăzute de art. 83 din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor 

judecătoreşti fiind desemnaţi şi locţiitorii acestora, iar prin Decizie a preşedintelui 

instanţei a fost delegat un grefier al instanţei pentru îndeplinirea activităţilor de 

grefă specifice acestui compartiment.  

Conform raportului anual de activitate cu privire la aplicarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 27 din data de 30.01.2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor- raport întocmit de BIRP din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 

Bucureşti- pe parcursul anului 2014 numărul total de solicitări de petiţii a fost 415, 

numărul de solicitări rezolvate favorabil- 396, numărul de solicitări respinse- 0, 

numărul de solicitări la care s-a renunţat- 1, numărul de solicitări conexate- 15, 

numărul de solicitări clasate- 3, numărul de solicitări adresate în scris- pe suport de 

hârtie: 237, pe suport electronic: 178, numărul de solicitări adresate de persoane 

fizice- 345, numărul de solicitări adresate de persoane juridice- 70, numărul 

estimativ de vizitatori al punctului de informare-documentare- 20.000/an 

Conform Raportului anual de activitate cu privire la aplicarea Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public- raport întocmit de 

BIRP din cadrul instanţei-, pe parcursul anului 2014 numărul total de solicitări de 

informaţii de interes public a fost de 267 (referitoare la situaţia dosarelor: 60,    prin 

care se solicită copii de pe hotărâri şi alte înscrisuri din dosare- formulate de părţi- 

8, prin care se solicită copii de pe hotărâri şi alte înscrisuri din dosare- formulate de 

alte persoane decât părţile- 23, informaţii din registrele de evidenţă ale instanţei şi 

din evidenţa informatizată: 25, informaţii de interes public: 37, informaţii care sunt 

de natura consultaţiilor juridice: 9, informaţii privind activitatea instanţei: 12, cereri 

de acreditare formulate de reprezentanţii mass-media: 19, cereri prin care se solicită 

studierea dosarelor formulate de reprezentanţii mass-media: 16, cereri prin care se 

solicită copii de pe hotărâri şi alte înscrisuri din dosare formulate de reprezentanţii 

mass-media: 11, cereri prin care se solicită informaţii referitoare la situaţia 

dosarelor formulate de reprezentanţii mass-media: 41, cereri aprobare filmare: 2, 

reclamaţii administrative: 4), numărul de solicitări rezolvate favorabil a fost 205, 

numărul de solicitări clasate: 2, numărul de solicitări conexate: 12, numărul de 

solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii (informaţii exceptate 

de la acces, inexistente, etc.): informaţii exceptate de la acces: 11, informaţii 
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inexistente: 30, solicitări transmise spre soluţionare altor instituţii: 3; numărul de 

solicitări adresate în scris: pe suport de hârtie: 53, pe suport electronic: 214; 

numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 139; numărul de solicitări 

adresate de persoane juridice:  128; numărul de reclamaţii administrative: 4, 

respinse; numărul estimativ de vizitatori al punctului de informare-documentare: 

20.000/an 

În conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 544/2001, 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti prin intermediul Biroului de Informare si Relaţii 

Publice a comunicat din oficiu informaţiile prevăzute de textul legal sus menţionat, 

prin afişare în locuri vizibile şi accesibile publicului. 

Toate solicitările au fost soluţionate în termenul prevăzut de lege, solicitanţilor 

fiindu-le comunicate răspunsuri în scris. 

Faţă de obligaţia de a răspunde în scris la solicitarea informaţiilor de interes 

public în termen de 10 zile conform art. 7 alin. 1 din Legea nr. 544/2001, BIRP a 

inregistrat un număr relativ mic de cazuri în care, în raport cu dificultatea, 

complexitatea şi volumul activităţii de documentare, s-a impus acordarea unui 

termen suplimentar de până la 30 zile de la data depunerii cererii, principalele 

cauze care au impus acordarea unui nou termen de răspuns fiind: neindicarea de 

către solicitant a numărului dosarului, astfel încât a fost necesară verificarea 

opiselor alfabetice pentru identificarea acestuia; necesitatea verificării evidenţelor 

instanţei pe o perioadă mai lungă de timp. 

În toate aceste cazuri, solicitantul a fost înştiinţat în scris despre prelungirea 

termenului de comunicare a relaţiilor solicitate. 

Se constată, în general, o tendinţă de creştere a activităţii acestui 

compartiment. 

7. Raporturile cu Serviciul de Probaţiune Bucureşti 

Pe parcursul anului 2014, ca şi în anul precedent, relaţiile Judecătoriei 

Sectorului 2 Bucureşti cu Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti/ 

Serviciul de Probaţiune Bucureşti s-au desfăşurat corespunzător. 

Se constată promptitudine din partea acestui serviciu în elaborarea referatelor 

de evaluare psiho- socială, la solicitarea instanţei, deşi Serviciul s-a confruntat cu 

grave deficienţe sub aspectul personalului care îşi desfăşura efeciv activitatea în 

cadrul acestuia. 

De asemenea, se constată faptul că acest serviciu a sesizat judecătorul delegat 

din cadrul prezentei instanţe, pe parcursul anului 2014, în numeroase cauze cu 

solicitări de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei- 16 

sesizări, 10 sesizări fiind soluţionate (în scădere faţă de anul 2013- 16 sesizări). 

De asemenea, se constată implicarea serviciului în materia măsurilor educative 

aplicate minorilor. 
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Se constată, totodată, preocuparea acestui serviciu în menţinerea unor bune 

relaţii de colaborare cu Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, şi la nivelul anului 2014 

fiind organizată o întâlnire între judecătorii secţiei şi reprezentanţii acestui serviciu 

de probaţiune. 

8. Raporturile cu S.A.J. din cadrul Baroului Bucureşti 

Pe parcursul anului 2014, ca şi în anul precedent, relaţiile Judecătoriei 

Sectorului 2 Bucureşti cu S.A.J. din cadrul Baroului Bucureşti s-au desfăşurat, în 

general, corespunzător. 

Totuşi, s-a constatat faptul că au existat situaţii în care Baroul Bucureşti- 

S.A.J. nu a răspuns în diverse cauze penale solicitărilor instanţei (eg: desemnarea 

mai multor apărători din oficiu în ipoteza unor inculpaţi cu interese contrare; 

desemnarea unui apărător din oficiu la solicitarea instanţei; desemnarea- la 

solicitarea instanţei, faţă de împrejurarea că fusese deja desemnat un apărător din 

oficiu ce nu s-a prezentat la termenul acordat, împrejurare necomunicată instanşei- 

a unui apărător din oficiu, fără a se verifica emiterea anterioară a unei alte delegaţii; 

pasivitatea în luarea măsurilor faţă de apărătorii desemnaţi din oficiu care în mod 

obişnuit absentează fără a-şi asigura substituirea), împrejurări de natură să 

impieteze asupra bunei desfăşurări a activităţii instanţei. 

 

CAPITOLUL VI – CONCLUZII 
Pe parcursul anului 2014 au fost efectuate mai multe controale de preşedintele 

instanţei, controale vizând respectarea datei recomandate, dar şi activitatea unor 

compartimente, deficienţele identificate fiind în mare parte remediate.  

De asemenea, în anul 2014 Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti s-a confruntat, 

în general, ca şi în anul precedent, în primul rând cu lipsa/ fluctuaţia de personal, 

atât în privinţa judecătorilor, cât şi în privinţa personalului auxiliar, conducerea 

instanţei iniţiind numeroase demersuri pe lângă factorii responsabili (Consiliul 

Superior al Magistraturii, instanţele superiorare) pentru remedierea acestei situaţii, 

demersuri cărora li s-a dat curs pe parcursul anului 2014, posturile vacante de 

judecători fiind ocupate integral până la sfârşitul anului 2014. 

Chiar şi în aceste condiţii, chiar şi în contextul unei creşteri considerabile a 

volumului de activitate, calitatea actului de justiţie nu a fost afectată- aspect relevat 

de procentul redus de casare şi de ceilalţi indicatori de eficienţă- fiind vădită 

preocuparea magistraţilor pentru soluţionarea cauzelor cu respectarea garanţiilor 

procesuale şi în termene rezonabile. 

Eforturile magistraţilor Judecătoriei Sectorului 2, dar şi ale restului 

personalului au avut ca efect reducerea considerabilă a primului termen de 

judecată, respectiv a datei recomandate în materie civilă, creşterea semnificativă a 

operativităţii şi diminuarea considerabilă a stocului de dosare la nivelul instanţei. 



80 

 

Volumul semnificativ de activitate (în creştere, comparativ cu anul 2013) 

raportat la numărul mediu relativ redus de judecători care au funcţionat efectiv în 

instanţă şi în cursul anului 2014- având în vedere şi împrejurarea că pe parcursul 

anului 2014 mai multe completuri au rămas vacante şi au fost menţinute de 

Colegiul de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, alte completuri fiind 

desfiinţate prin Hotărâre a Colegiului- a condus, în continuare, aşa cum am arătat, 

la întârzieri în redactarea hotărârilor judecătoreşti, deşi într-un număr mai mic prin 

raportare la anul 2013. 

Se impun, în acest sens, luarea de măsuri, responsabilizarea personalului 

auxiliar- aspecte discutate în mod repetat în cadrul şedinţelor cu grefierii de 

şedinţă-, inclusiv prin implicarea în activitatea de redactare a hotărârilor 

judecătoreşti, mai ales în contextul în care instanţa nu mai dispune în prezent de 

grefieri pentru tehnoredactarea hotărârilor judecătoreşti. 

Se constată preocuparea conducerii instanţei în implicarea şi a unor grefieri de 

şedinţă- grefieri intrând în compunerea completurilor conduse de judecătorii 

stagiari- în activitatea de tehnoredactare a hotărârilor judecătoreşti, aspect ce a 

devenit o necesitate la finalul anului 2014 ca urmare a incongruenţei create între 

numărul de judecători efectiv prezenţi (număr ce a crescut) şi numărul de grefieri 

de şedinţă efectiv prezenţi (număr ce a scăzut ca urmare, în principal, a 

delegărilor), imposibilitatea desemnării unor grefieri cu atribuţii în materia 

tehnoredactării hotărârilor judecătoreşti. 

Responsabilizarea personalului auxiliar presupune, totodată, atenţionarea 

acestora cu privire la atribuţiile ce le revin, importanţa activităţii pe care o 

desfăşoară, impactul deloc de neglijat al activităţii acestora asupra activităţii 

întregii instanţe, aspecte reiterate constant în cadrul şedinţelor cu grefierii şi 

subliniate prin solicitarea notelor explicative pentru deficienţele constatate. 

Măsurile luate de conducerea instanţei au avut un efect benefic, fiind 

constatată o creştere a calităţii lucrărilor grefierilor. 

De asemenea, există în prezent un număr destul de mare de dosare mai vechi 

de un an aflate pe rol- în scădere, însă, prin raportare la anul 2013-, majoritatea 

covârşitoare a acestora fiind înregistrate în anul 2013 şi parcurgând o scurtă 

perioadă de timp după data primului termen de judecată. 

Pentru prevenirea repetării unor astfel de situaţii, dar şi în perspectiva unei 

creşteri a volumului de activitate se impune suplimentarea schemei de personal în 

privinţa magistraţilor, precum şi a schemei de personal auxiliar.  

În acest sens, este necesar ca atribuţiile Ministerului Justiţiei prevăzute de art. 

133, 134 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 să fie îndeplinite în mod constant, prin 

valorificarea, cât mai aproape de începutul fiecărui an calendaristic, a datelor 

statistice privind activitatea instanţelor din anul precedent, dar şi prin raportare la 

volumul de activitate reclamat de procedura administrativă prealabilă, procedură 
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aplicată deja în materie civilă şi, în curând, şi în materie penală, în perspectiva 

modificării codului de procedură penală. 

Programul de normare a muncii desfăşurat în baza hotărârii nr. 2119/2009 a 

Consiliului Superior al Magistraturii trebuie aplicat în continuare. Renunţarea  la 

acest program va genera un impas major pentru activitatea de judecată, din cauza 

imposibilităţii obiective a judecătorilor de a face faţă unor şedinţe supraaglomerate. 

O astfel de soluţie nu va soluţiona problema termenului rezonabil, ci va trece doar 

responsabilitatea normării muncii în sarcina exclusivă a judecătorului. O astfel de 

normare va implica fixarea, după primul termen de judecată, a unor termene foarte 

lungi. Aceste termene ar putea fi şi ineficiente dacă, din cauza numărului mare de 

dosare din şedinţă, judecătorul nu le va putea studia temeinic, pentru a dispune 

măsurile necesare în vederea soluţionării. Dimpotrivă, dacă prin continuarea 

aplicării programului, factorii de decizie de la nivelul executivului vor prelua 

iniţiativa înlăturării deficitului de resurse umane şi materiale existent în justiţie, în 

viitor se va asigura şi termenul rezonabil. 

La nivelul instanţei, pentru evitarea creşterii excesive a duratei de soluţionare 

a cauzelor, dar şi pentru a evita încărcarea excesivă a activităţii judecătorilor în 

materie civilă, se impune monitorizarea respectării datei recomandate, precum şi a 

datei maxime stabilite pentru demararea procedurii, independent de data 

recomandataă.  

Pe termen lung, apreciem, în continuare, că se impune, prin modificări 

legislative- eg: extinderea cazurilor în care preşedintele secţiei penale poate 

dispune măsuri administrative (înaintarea către organele competente, restituirea 

cererilor vădit abuzive formulate în numele a foarte multor deţinuţi, exclusiv pentru 

deplasarea deţinuţilor- ceea ce generează cheltuieli inutile, riscuri de securitate)- 

degrevarea instanţelor judecătoreşti de anumite cauze în mod vădit abuziv 

formulate, de anumite cauze de complexitate redusă. 

Nu este de neglijat nici împrejurarea că buna funcţionare a instanţelor de 

judecată reclamă sincronizarea examenelor- capacitate, promovare-, a măsurilor 

dispuse cu privire la transferuri, creşterea frecvenţei examenelor pentru promovarea 

în funcţii de conducere şi regândirea criteriilor vizând condiţiile de vechime în 

cazul preşedinţilor de secţii la nivelul judecătoriei pentru a se evita generarea sau 

cel puţin a se reduce în timp durata incidentelor de natură a conduce la vacantarea 

unor completuri de judecată, respectiv a funcţiilor de conducere. 

La nivel individual, asigurarea conducerii riguroase şi eficiente a instanţei 

presupune, dincolo de aptitudinile personale, cunoaşterea şi aplicarea principiilor 

managementului, motiv pentru care, alături de studiul individual permanent, 

apreciem că se impune organizarea de către Institutului Naţional al Magistraturii a 

unor cursuri de management al instanţelor, la care să poată participa toţi magistraţii 
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care exercită atribuţii de conducere, precum şi judecătorii care sunt membri ai 

colegiilor de conducere. 

Desfăşurarea unei activităţi manageriale optime depinde esenţial de asigurarea 

numărului necesar de judecători şi personal auxiliar în funcţie de volumul de 

activitate al instanţei, prin ocuparea tuturor posturilor vacante şi chiar prin 

suplimentarea schemei de personal.  

Acest lucru presupune formularea, în continuare, de solicitări motivate pentru 

adaptarea schemei de personal volumului de activitate, pentru suplimentarea 

schemei de judecători şi grefieri; acordarea unei atenţii sporite şi realizarea tuturor 

demersurilor pentru ocuparea prin delegare a posturilor temporar vacante; 

degrevarea judecătorilor de atribuţii administrative; stoparea/reducerea migraţiei 

judecătorilor/ grefierilor (transferuri, detaşări, delegări) prin mijloacele aflate la 

dispoziţia preşedintelui (avize); crearea unui climat colegial, bazat pe comunicare, 

dialog, transparenţă, propice desfăşurării activităţii judecătorilor şi de natură să 

creeze o imagine “atractivă” a instanţei pentru a se evita neocuparea posturilor 

vacante sau vacantarea posturilor (demisie, transfer). 

Preocupările privind perfecţionarea profesională a judecătorilor, pregătirea 

profesională a personalului auxiliar, respectarea duratei rezonabile de soluţionare a 

cauzelor, redactarea hotărârilor în termenul legal, verificarea activităţii personalului 

auxiliar şi responsabilizarea acestuia cu privire la activitatea pe care o desfăşoară 

au ca scop îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie. 

O bună activitate de conducere a instanţei este condiţionată, alături de 

îndeplinirea cu celeritate şi în condiţii de calitate a atribuţiilor prevăzute de lege şi 

regulament, şi de o bună gestionare a resurselor umane şi materiale (mai ales în 

actulelele condiţii create prin constrângerile bugetare impuse), de păstrare a unei 

legături strânse de către factorii de conducere cu personalul instanţei, atât cu 

judecătorii cât şi cu personalul auxiliar printr-o comunicare permanentă şi 

respectuoasă cu colegii, tratarea cu seriozitate şi cu răbdare a problemelor ridicate 

de aceştia, inclusiv explicarea argumentelor ce au stat la baza luării deciziilor care 

îi implică.  

O bună comunicare încurajează iniţiativele personalului şi identificarea 

problemelor cu care se confruntă acesta, inclusiv a greşelilor comise, care, aduse la 

cunoştinţă în timp util, pot fi deseori remediate înainte de a produce consecinţe 

nedorite.  

Este de asemenea recomandabilă consultarea membrilor colectivului înainte 

de a se lua măsuri organizatorice care îi implică, în adoptarea acestora fiind necesar 

să se ţină seama pe cât posibil- alături de criteriul fundamental al echilibrului în 

împărţirea atribuţiilor de serviciu- şi de abilităţile personale precum şi de opţiunile 

exprimate. 
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O importanţă deosebită o are repartizarea, în continuare, pe cât posibil egală a 

sarcinilor de serviciu între membrii colectivului, în urma consultării directe sau 

mediate- prin intermediul preşedintelui de secţie- a judecătorilor, fapt de natură să 

conducă la crearea unei atmosfere propice desfăşurării activităţilor specifice în 

instanţă prin evitarea tensiunilor şi a conflictelor în cadrul colectivului.  

Practicarea, în continuare, a unui management participativ este de natură să 

legitimeze autoritatea conducerii judecătoriei, dar şi să asigurea buna funcţionare a 

instanţei. 

O carenţă înregistrată încă din anul 2012, pe parcursul anului 2013 şi 

remediată la finalul anului 2014 a fost reprezentată de împrejurarea că secţia 

penală, în absenţa acordului judecătorilor, nu a fost condusă de un preşedinte numit 

sau delegat în condiţiile legii. 

Această împrejurare, obligând preşedintele instanţei să exercite şi atribuţiile 

preşedintelui de secţie penală, a fost de natură a impieta în mod vădit asupra 

calităţii activităţii secţiei, mai ales în contextul intrării în vigoare a noilor coduri- 

penal şi de procedură penală. 

Nu este de neglijat nici problema spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea în 

prezent Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, spaţiu care, mai ales în contextual 

creşterii numărului de judecători prezenţi efectiv, este de natură să genereze 

dificultăţi (supraaglomerarea birourilor, desfăşurarea unor şedinţe de judecată în 

doi timpi). 

Buna desfăşurare a activităţii instanţei presupune continuarea demersurilor 

pentru asigurarea unui sediu corespunzător desfăşurării activităţii Judecătoriei 

Sectorului 2 Bucureşti. 

 

 PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTORULUI 2 BUCUREŞTI, 
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