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Capitolul I   Starea instanţei în anul 2015 

 
 

 Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti îşi desfăşoară activitatea, alături de Tribunalul 

Bucureşti,  în sediul din Bucureşti, bld. Unirii nr. 37, sector 3. 

 În cadrul instanţei funcţionează două secţii, respectiv civilă şi penală. În cadrul secţiei 

civile, şedinţele de judecată se desfăşoară în trei săli de şedinţă, iar în cadrul secţiei penale 

această activitate se desfăşoară într-o singură sală de şedinţă. În cadrul acestei din urmă secţii 

există un spaţiu cu destinaţie de cameră de consiliu. În două dintre sălile de judecată (cea 

folosită de Secţia penală şi una dintre sălile Secţiei civile) există boxe pentru persoanele aflate 

în stare de arest sau de deţinere care participă la şedinţele de judecată. 

 Pe parcursul anului 2015 conducerea Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti a fost 

asigurată după cum urmează:  

a) Preşedinte: 

- în perioada 01.01.2015-31.05.2015: doamna judecător Iura Elena Veronica 

Andreea, preşedinte numit conform Hotărârii Plenului CSM nr. 

1127/13.12.2012, care a promovat la Curtea de Apel Bucureşti începând cu 

data de 01.06.2015, potrivit Hotărârii Plenului CSM nr. 3454/29.04.2015; 

- în perioada 01.06.2015-31.12.2015: domnul judecător Oancea Adrian 

Cătălin, vicepreşedinte numit în temeiul Hotărârii Plenului CSM nr. 

807/03.07.2014, care a fost delegat în funcţia de preşedinte prin Hotărârea 

Secţiei de judecători a CSM nr. 450/18.06.2015, începând cu data de 

19.06.2015; 

b) Vicepreşedinte: 

- în perioada 01.01.2015-18.06.2015: domnul judecător Oancea Adrian 

Cătălin, vicepreşedinte numit în temeiul Hotărârii Plenului CSM nr. 

807/03.07.2014; 

- în perioada 19.06.2015-31.12.2015: doamna judecător Viorel Georgeana, 

Preşedinte al Secţiei civile, care a fost delegată în funcţia de vicepreşedinte 

al instanţei  prin Hotărârea Secţiei de judecători a CSM nr. 451/18.06.2015, 

începând cu data de 19.06.2015. 

 Conducerea Secţiei civile a instanţei a fost asigurată, începând cu data de 07.04.2015, 

de doamna judecător Viorel Georgeana, numită prin Hotărârea Secţiei de judecători a CSM 

nr. 175/07.04.2015, iar anterior acestei perioade vicepreşedintele instanţei a îndeplinit şi 

atribuţiile aferente preşedintelui secţiei civile. În perioada 19.06.2015-31.12.2015, conducerea 

secţiei civile a fost asigurată de domnul judecător Arghir Bogdan Alex, delegat în funcţia de 

preşedinte de secţie civilă prin Hotărârea Secţiei de judecători a CSM nr. 452/18.06.2015. 
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 Conducerea Secţiei penale a instanţei a fost asigurată, în perioada 01.01.2015-

31.05.2015, de doamna judecător Guluţanu Alina Nadia, numită prin Hotărârea Secţiei de 

judecători a CSM nr. 1141/30.10.2014, care a promovat la Tribunalul Bucureşti începând cu 

data de 01.06.2015. Din data de 01.06.2015, funcţia de preşedinte al secţiei penale a devenit 

vacantă, iar atribuţiile acestei funcţii au fost preluate de către preşedintele delegat al instanţei, 

domnul judecător Oancea Adrian Cătălin, respectiv de către doamna judecător Ioana Bogdan 

din cadrul secţiei penale. 

 De asemenea, conducerea instanţei a mai fost asigurată 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, iar în condiţiile art. 50 şi 51 din 

acelaşi act normativ a funcţionat Adunarea generală a judecătorilor. 

 

 I.1. Activitatea instanţei în anul 2015 

 În decursul anului 2015 activitatea instanţei a avut ca principale direcţii de orientare: 

soluţionarea cauzelor într-un termen optim şi previzibil (civil), respectiv rezonabil (penal); 

diminuarea stocului de dosare; motivarea hotărârilor judecătoreşti într-o manieră aptă să 

respecte exigenţele procedurale din perspectivă naţională şi europeană, inclusiv sub aspectul 

redactării în termen a hotărârilor; diminuarea numărului de hotărâri judecătoreşti 

modificate/casate; asigurarea de către compartimentele care desfăşoară program cu publicul a 

unor servicii calitative şi orientate către nevoile justiţiabililor; formarea profesională a 

judecătorilor şi personalului auxiliar, precum şi unificarea practicii judiciare. 

  

1.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei, pe secţii/complete 

specializate/materii 

Pe tot parcursul anului 2015 instanţa a funcţionat cu o schemă de personal în care au 

existat 45 de posturi de judecător, dar din cauza vacanţei permanente/temporare a unor posturi 

şi-au desfăşurat efectiv activitatea, în medie, 42 de judecători (în creştere faţă de media anului 

2014, respectiv 37 de judecători). 

Sub aspectul împărţirii pe secţii a posturilor de judecători, în cadrul secţiei civile au 

fost alocate 35 de posturi, desfăşurându-şi activitatea, în medie, 34 de judecători, iar în cadrul 

secţiei penale au fost alocate 10 posturi, desfăşurându-şi activitatea, în medie, 8 judecători. 

În privinţa completurilor specializate funcţionează: 

a) în cadrul secţiei civile: 5 completuri specializate în judecarea cauzelor cu minori şi 

de familie; 2 completuri specializate în litigiile de muncă rămase în competenţa 

judecătoriei; 3 completuri de judecată specializate în procese funciare; aproape toţi 

judecătorii definitivi ai secţiei civile, cu excepţia judecătorului care conduce 
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departamentul de relaţii şi informaţii cu publicul,  soluţionează cauze având ca 

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

proprietari) în baza unei planificări săptămânale; faţă de volumul redus al litigiilor 

cu profesionişti nu există complete specializate în această materie; 

b) în cadrul secţiei penale: toate completurile de judecată sunt specializate în 

soluţionarea cauzelor cu minori şi de familie, respectiv de corupţie, iar judecătorii 

din cadrul secţiei penale desfăşoară activităţi specifice judecătorului de drepturi şi 

libertăţi, respectiv de cameră preliminară. 

În ceea ce priveşte volumul de activitate la nivelul instanţei şi pe secţii în anul 2015, 

comparativ cu anul 2014, situaţia se prezintă după cum urmează: 

 

i. stoc de dosare: 

anterior 

- civil: 12.263 - (14.227 în 2014);            total    

- penal: 233 - (296 în 2014);                  12.496   (14.523 în 2014) 

rămas 

- civil: 9.660           total 

- penal: 228            9.888 

ii. dosare nou-intrate: 

- civil: 71.946 - (41.316 în 2014);            total 

- penal: 1.826 - (2.056 în 2014);            73.772 (43.372 în 2014) 

 

iii. dosare pe rol: 

- civil: 84.209 - (55.543 în 2014);            total 

- penal: 2.059 - (2.352 în 2014);            86.268 (57.895 în 2014) 

 

iv. dosare soluţionate 

- civil: 74.549 - (43.280 în 2014);            total  

- penal: 1.831 - (2.119 în 2014);             76.380 (45.399 în 2014) 
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 Luând în considerare datele statistice menţionate anterior, activitatea instanţei în anul 

2015 s-a caracterizat prin următoarele:  

- stocul de dosare a scăzut cu mai bine de 2.000 de dosare; 

- numărul de dosare nou-intrate a cunoscut o creştere deosebit de mare în 

materie civilă, aproape dublându-se, în timp ce în materie penală a avut loc 

o uşoară scădere; 

- numărul de dosare aflate pe rolul instanţei a crescut cu aproape 30.000 de 

dosare; 

- numărul total de dosare soluţionate a crescut cu peste 30.000, existând însă 

o scădere uşoară la nivelul secţiei penale.  

 Referitor la completurile specializate şi materiile specializate, evidenţiem următoarele: 

 litigii cu profesionişti: stoc de dosare – 1.498 (2.935 în 2014); dosare nou-intrate 

– 4.854 (4.869 în 2014); dosare pe rol – 6.352 (7.804 în 2014); dosare 

soluţionate – 5.113 (6.306 în 2014); 

 minori şi familiei: stoc de dosare – 214 (637 în 2014); dosare nou-intrate – 1.505 

(1.317 în 2014); dosare pe rol – 1.719 (1954 în 2014); dosare soluţionate – 1.441 

(1.474 în 2014); 

 litigii de muncă: stoc de dosare – 8 (23 în 2014); dosare nou-intrate – 7 (8 în 

2014); dosare pe rol – 15 (31 în 2014); dosare soluţionate – 7 (23 în 2014); 

 contencios administrativ şi fiscal: stoc de dosare – 155 (350 în 2014); dosare 

nou-intrate – 57 (259 în 2014); dosare pe rol – 212 (609 în 2014); dosare 

soluţionate – 180 (454 în 2014); 

 acordare personalitate juridică şi/sau modificare acte constitutive conform OG 

nr. 26/2000: stoc de dosare – 61 (56 în 2014); dosare nou-intrate – 521 (564 în 

2014); dosare pe rol – 582 (620 în 2014); dosare soluţionate – 511 (559 în 2014); 

 acordare personalitate juridică asociaţii de proprietari potrivit Legii nr. 

230/2007: stoc de dosare – 39 (33 în 2014); dosare nou-intrate – 67 (63 în 2014); 

dosare pe rol – 106 (96 în 2014); dosare soluţionate – 74 (57 în 2014); 

 încuviinţare executare silită: stoc de dosare – 5.850 (6.503 în 2014); dosare nou-

intrate – 1.012 (17.405 în 2014); dosare pe rol – 6.862 (23.908 în 2014); dosare 

soluţionate – 5.562 (18.058 în 2014); 

 învestire cu formulă executorie: dosare nou-intrate – 53.721 şi soluţionate –  

54.295 (fiind înregistrate cereri la sfârşitul anului 2014 cu termen de soluţionare 

la începutul anului 2015); 

 plângeri contravenţionale: dosare nou-intrate – 2.675 şi soluţionate – 2.243.  
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1.2. Încărcătura pe judecător 

Dintr-o schemă de 45 de judecători, în decursul anului 2015 şi-au desfăşurat efectiv 

activitatea, în medie, 42 de judecători (în creştere faţă de media anului 2014, respectiv 37 de 

judecători), repartizaţi astfel: în cadrul secţiei civile, în medie, 34 de judecători; în cadrul 

secţiei penale, în medie, 8 judecători. 

Cu toate acestea, în anul 2015 au existat fluctuaţii majore de personal, în sensul că au 

fost numiţi 3 noi judecători, au promovat la instanţele superioare un număr de 6 judecători, au 

revenit în activitate doi judecători aflaţi în concediu de creştere a copilului, iar un altul a intrat 

în concediu de creştere a copilului, au fost numiţi trei judecători stagiari, a fost admis un 

transfer către instanţă privind un judecător, iar toate aceste împrejurări au determinat 

desfiinţarea a 3 completuri de judecată şi repartizarea ciclică a dosarelor.    

În anul 2015, încărcătura medie pe judecător şi complexitatea medie au fost 

următoarele: 

a) Secţia civilă: 

 2.406 de dosare – încărcătură calculată prin împărţirea numărului de dosare 

rulate la numărul de judecători prevăzuţi în schemă (cu o creştere deosebită 

faţă de anul 2014 – 1.587 dosare), respectiv o complexitate de 6.130,06 

puncte (în creştere comparativ cu 2014 – 5.691,97 puncte); 

 2.477 de dosare – încărcătură calculată prin împărţirea numărului de dosare 

rulate la numărul mediu al judecătorilor care au desfăşurat efectiv activitate 

(cu o creştere substanţială faţă de anul 2014 – 1.915 dosare), respectiv o 

complexitate de 6.310,35 puncte (în scădere comparativ cu 2014 – 

6.869,62 puncte).  

b) Secţia penală 

 206 de dosare – încărcătură calculată prin împărţirea numărului de dosare 

rulate la numărul de judecători prevăzuţi în schemă (în scădere faţă de anul 

2014 – 261 dosare), respectiv o complexitate de 1.673,80 puncte (în 

scădere comparativ cu 2014 – 2.177,33 puncte); 

 257 de dosare – încărcătură calculată prin împărţirea numărului de dosare 

rulate la numărul mediu al judecătorilor care au desfăşurat efectiv activitate 

(în scădere faţă de anul 2014 – 294 dosare), respectiv o complexitate de 

2.092,25 puncte (în scădere comparativ cu 2014 – 2.449,50 puncte). 

Concluzionând, la nivelul întregii instanţe încărcătura medie pe judecător şi 

complexitatea medie au fost următoarele: 

 1.917 de dosare – încărcătură calculată prin împărţirea numărului de dosare 

rulate la numărul de judecători prevăzuţi în schemă (cu o creştere deosebită 
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faţă de anul 2014 – 1.316 dosare), respectiv o complexitate de 5.139,78 

puncte (în creştere comparativ cu 2014 – 4.973,07 puncte); 

 2.054 de dosare – încărcătură calculată prin împărţirea numărului de dosare 

rulate la numărul mediu al judecătorilor care au desfăşurat efectiv activitate 

(cu o creştere substanţială faţă de anul 2014 – 1.565 dosare), respectiv o 

complexitate de 5.506,90 puncte (în scădere comparativ cu 2014 – 5.913,92 

puncte).  

1.316

1.917

1.565

2.054

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
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2015 Încărcătură pe judecători care
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 Având în vedere aceste date statistice rezultă cu prisosinţă faptul că instanţa s-a 

confruntat cu un volum de activitate neobişnuit de mare. Or, gestionarea unui asemenea 

număr de dosare a presupus un efort deosebit din partea judecătorilor şi a personalului 

auxiliar. 

Pe de altă parte, nu poate fi ignorat impactul considerabil adus activităţii judecătorilor 

şi a personalului auxiliar ca urmare a aplicării dispoziţiilor Codului de procedură civilă şi a 

Codului de procedură penală. Astfel, deşi neevidenţiat statistic, trebuie menţionat efortul 

depus zilnic de judecător şi grefier, în materie civilă, în activitatea de regularizare a cererilor 

de judecată, iar în materie penală - în cazul cererilor aferente judecătorului de drepturi şi 

libertăţi, respectiv cele din procedura de cameră preliminară. 

Totodată, deşi sunt formate dosare asociate pentru o serie de cauze (reexaminare ajutor 

public judiciar, reexaminare taxă judiciară de timbru etc.), acestea nu sunt cuantificate din 

punct de vedere statistic. În acelaşi sens, activitatea complexă şi încărcată a judecătorului de 

drepturi şi libertăţi, respectiv cea aferentă camerei preliminare nu au fost cuantificate.  

Or, pe termen mediu şi lung, această situaţie generată de volumul de activitate şi 

multitudinea îndatoririlor profesionale poate conduce la o stare de suprasolicitare fizico-

psihică a judecătorilor şi personalului auxiliar, cu nedorite consecinţe atât asupra sănătăţii lor, 

cât şi asupra calităţii actului de justiţie pe care îl înfăptuiesc. 
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1.3. Managementul resurselor umane 

 Resursele umane ale instanţei sunt cele care generează actul juridic, dând valoare 

tuturor celorlalte resurse. A conduce activitatea unei instanțe de judecată înseamnă a coordona 

activităţi profesionale complexe, desfășurate de judecători independenți care, în același timp 

răspund în faţa societății pentru calitatea actului de justiție, motiv pentru care capitalul uman 

care compune organizaţia se bucură de o atenţie specială, fiind cel care, în egală măsură, 

defineşte organizaţia.  

 În schema de judecători a instanţei, aferentă anului 2015, au figurat 45 de locuri, 

desfăşurându-şi efectiv activitatea, în medie, 42 de judecători (în creştere faţă de media anului 

2014, respectiv 37 de judecători), repartizaţi astfel: în cadrul secţiei civile, în medie, 34 de 

judecători; în cadrul secţiei penale, în medie, 8 judecători.  

 În decursul anului 2015 au existat fluctuaţii majore de personal, atât în sens pozitiv, 

cât şi în sens negativ, respectiv: au fost numiţi 3 noi judecători; au promovat la instanţele 

superioare un număr de 6 judecători; au revenit în activitate doi judecători aflaţi în concediu 

de creştere a copilului, iar un altul a intrat în concediu de creştere a copilului; au fost numiţi 

trei judecători stagiari; a fost admis un transfer către instanţă privind un judecător. 

 De asemenea, un judecător este detaşat de mai bine de 14 ani în cadrul Ministerului 

justiţiei, iar un alt judecător se află în concediu fără plată. 

 În acest context, instanţa a fost nevoită să desfiinţeze 3 completuri de judecată şi să 

repartizeze ciclic dosarele aferente, aceste măsuri determinând atât încărcarea suplimentară a 

judecătorilor şi creşterea duratei de soluţionare a cauzelor, cât şi depăşirea termenelor de 

redactare a hotărârilor judecătoreşti. 

 În luna decembrie a anului 2015 schema de judecători s-a mărit cu un post, totalizând 

46 de locuri, din care sunt vacante un post de execuţie şi un post de preşedinte de secţie 

penală. 

 Referitor la personalul auxiliar şi conex, în schemă există un număr de 75 de persoane, 

repartizate după cum urmează: 3 posturi de grefieri-şef; 42 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. 

 Inclusiv în privinţa personalului auxiliar au existat fluctuaţii pe durata anului 2015, 

respectiv: un grefier a promovat la instanţa superioară; 2 grefieri au fost delegaţi la alte 

instanţe, iar un grefier a fost delegat la această instanţă; 4 grefieri au fost transferaţi de la 

această instanţă, iar alţi 3 au fost transferaţi către această instanţă;  2 grefieri se află în 

concediu de creştere a copilului; un grefier a demisionat; au fost numiţi 5 noi grefieri.   

 Pe parcursul anului 2015 au fost ocupate posturile de grefier-şef instanţă prin delegare 

(la data încetării mandatului de 5 ani) şi grefier-şef secţie civilă, iar funcţia de grefier-şef 
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secţie penală a fost ocupată prin delegare, dar la sfârşitul anului a fost organizat concurs 

privind funcţiile de conducere pentru grefier-şef instanţă şi grefier-şef secţie penală, aceste 

posturi fiind ocupate. 

  În ceea ce priveşte personalul auxiliar, acesta a fost repartizat efectiv după cum 

urmează: 

 la Secţia civilă: grefierul-şef de secţie; 33 de grefieri de şedinţă; 1 grefier delegat 

la compartimentul Asociaţii de proprietari - Persoane juridice; 1 grefier 

repartizat la compartimentul Arhivă; 8 grefieri-arhivari; 2 aprozi. 

 la Secţia penală: grefierul-şef de secţie-delegat; 6 grefieri de şedinţă; 2 grefieri 

de şedinţă delegaţi la compartimentul măsuri preventive; 2 grefieri delegaţi la 

compartimentul executări penale; 1 grefier-arhivar; 1 aprod; 

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

instanţei (5 grefieri), postul de grefier-şef delegat, postul de conducător auto, precum şi 

grefierul delegat la Biroul de informare şi relaţii publice.  

 Chiar dacă au existat fluctuaţii, cu sprijinul factorilor decidenţi – Tribunalul Bucureşti 

şi Curtea de Apel Bucureşti, situaţia personalului auxiliar a cunoscut o îmbunătăţire 

semnificativă faţă de anul 2014, însă schema apare în continuare ca fiind subdimensionată 

prin raportare la volumul de activitate. 

 

1.4. Analiza activităţii instanţei din perspectiva indicatorilor de 

eficienţă 

 

a) Operativitate 

Din perspectiva operativităţii generale a instanţei se remarcă o îmbunătăţire 

substanţială, comparativ cu anul 2014 (81,55%), respectiv o inversare a operativităţii între 

secţii (2014: penal – 90,17%; civil – 81,17%;): 

 

Ramu

-ra de 

drept 

 

Stoc 

 

Intrate 

Total 

dosare din 

stoc plus  

dosare nou 

intrate 

 

Soluţio- 

nate 

Stoc la 

sfârşitul 

lunii, din 

care: 

 

Suspendate 

 

Operativitate 

% 

 

Penal  

 

 

  233 1.826 2.059 1.831 228 4 89,09% 

 

Civil 

 

 

12.263  71.946 84.209 74.549 9.660 2.634 91,38% 
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Total  

 

 

12.496 73.772 86.268 76.380 9.888 2.638 91,33% 

 

În ceea ce priveşte operativitatea pe materii generale, distingem: 

Nr. 

crt. 
Materia 

Stoc 

inițial 

la 1 

ian. 

2015 

Dos. 

nou 

intrate 

Total 

dos.  

(vol. de 

activit.

) 

Soluț. 

Stoc 

final la 

31 dec. 

2015 

Suspen

-date 

Opera-

tivitate 

% 

1 
  

      Civil 

 

 10.602 

 

67.028 

 

 77.630 

 

  9.249 

 

 8.381 

 

 1.882 

 

 

91,42% 

2 

 

Litigii cu 

profesioniștii 

 

 1.498  

 

4.854 

    

   6.352 

        

  5.113 

     

1.239 

 

  739 

 

 

91,09% 

3 
Litigii de 

muncă  

 

      8 

 

    7 

 

      15 

 

    7 

 

    8 

 

     1 

 

  50% 

4 
Contencios 

adm. şi fiscal 

 

     155 

 

    57 

 

   212 

 

  180 

 

   32 

 

    12 

 

  90% 

           TOTAL        

GENERAL 

   

12.263 

  

71.946 

 

84.209 

 

  

74.549 

  

  9.660 

            

2.634 

    

91,38% 

 

  

 

 Sub aspectul operativităţii fiecărui judecător din cadrul instanţei, distinct pe fiecare 

secţie, situaţia statistică se prezintă în felul următor: 
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NNrr..  

NNuummeellee  şşii  pprreennuummeellee  

jjuuddeeccăăttoorruulluuii  

NNrr..  ddee  

şşeedd..  llaa  

ccaarree  aa  

ppaarrttiicciippaatt  

NNrr..  ddee  

şşeeddiinnţţee  

ccoonndduussee  

DDoossaarree  

rruullaattee  

DDoossaarree  

  ssoolluuţţiioonnaattee  

HHoottăărrâârrii  

rreeddaaccttaattee  

HHoottăărrâârrii  

rreeddaaccttaattee  

ppeessttee  

tteerrmmeennuull  

lleeggaall  

ccrrtt..  

SSeeccțțiiaa  ppeennaallăă  

11  BBOOEERREESSCCUU  CCIIPPRRIIAANN  112200  112200  662211  226655  226655  6699  

22  BBOOGGDDAANN  IIOOAANNAA  111188  111188  552233  331100  331100  1122  

33  CCIIOORRGGOODDĂĂ  

TTOOMMAA  

FFLLOORRIIAANN  

PPeennaall  111111  111111  772211  224433  224433  1133  

CCiivviill  11  11  11      00      

  TToottaall  111122  111122  772222  224433  224433  1133  

44  GGUULLUUŢŢAANNUU  AALLIINNAA    3366  3366  220055  6633  6633  3366  

55  
IIUURRAA  

EELLEENNAA  

VVEERROONNIICCAA  

PPeennaall  4466  4466  119933  110066  110066  1177  

CCiivviill  11  11  11  11  11      

TToottaall  4477  4477  119944  110077  110077  1177  

66  
MMOOIISSEE  

MMAARRIIAANN  

VVIIRRGGIILL  

PPeennaall  8899  8899  776633  221122  221122  8833  

CCiivviill  44  44  55  44  44      

TToottaall  9933  9933  776688  221166  221166  8833  

77  RRIIZZEESSCCUU  FFLLOORRIINNAA  7700  7700  771177  221155  221155  2222  

88  
UUNNCCHHEEŞŞEELLUU  

MMAARRCCEELLAA  AALLIINNAA  
9955  9955  556600  221100  221100  6611  

99  

VVÂÂRRŞŞEESSCCUU  

MMAARRIIAANNAA  

CCOONNSSTTAANN--

ŢŢAA  

PPeennaall  7766  7766  552299  220077  220077  3388  

CCiivviill  33  33  33  11  11      

TToottaall  7799  7799  553322  220088  220088  3388  

SSeeccțțiiaa  cciivviillăă  

11  
AARRGGHHIIRR  BBOOGGDDAANN  

AALLEEXX  
5555  5555  22..446600  11..998811  11..998811  8899  

22  
BBAARRCCĂĂUU  AADDRRIIAANNAA  

DDAANNIIEELLAA  
5588  5588  22..777799  11..990055  11..990055  227700  

33  
BBĂĂRRĂĂSSCCUU  MMAARRIIAA  

VVIIRRGGIINNIIAA  
55  55  882222  779977  779977  00  

44  
BBOOBBEEIICCĂĂ  CCHHIIRRIIŢŢĂĂ  

DDOORRIINNAA  

GGEEOORRGGIIAANNAA  
3366  3366  22224400  22001100  22001100  00  

55  
CCAAPPOOTTAA  CCRRIINNAA  

CCRRIISSTTIINNAA  
33  33  770055  669922  669922  00  

66  
CCEESSLLEEAA  NNIICCOOLLAAEE  

AALLEEXXAANNDDRRUU  
2299  2299  11..221122  995522  995522  00  

77  
CCIIOOCCAANN  RRAADDUU  

AANNDDRREEII  
55  55  880088  880022  880022  00  

88  CCOOCCAA  AALLEEXXAANNDDRRAA  3344  3344  22..661111  22..223344  22..223344  00  

99  
CCOOJJOOCCAARRUU  

CCRRIISSTTIIAANN  MMIIHHAAII  
7700  7700  22..553300  11..999966  11..999966  332299  

1100  CCOOMMAANN  7744  7744  33..009955  22..664455  22..664455  9933  
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GGEEOORRGGIIAANNAA  

1111  
CCOOPPĂĂCCIIAANN  

GGEEOORRGGIIAANNAA  
7755  7755  33110044  22559944  22559944  7777  

1133  CCRREEŢŢEESSCCUU  EELLEENNAA  5555  5555  22..556699  22..006699  22..006699  226655  

1144  
DDAAVVIIDD  MMAARRIIUUSS  

DDAANNIIEELL  
9922  9922  22..449911  11..990044  11..990044  441188  

1155  
DDRREECCEEAA  ((VVLLAASSEE))  

NNAADDIINNAA  
3399  3399  22..663355  11..991100  11..991100  330099  

1166  
DDUUMMAA  RROOXXAANNAA  

MMIIHHAAEELLAA  
4455  4455  22..775522  11..889966  11..889966  333300  

1177  
FFIINNTTOOCC  MMAARRIIAA  

CCRRIISSTTIINNAA  
66  66  119922  116644  116644  00  

1188  
FFLLOORREEAA  

EECCAATTEERRIINNAA  
5555  5555  22..553366  11..885555  11..885555  331122  

1199  
GGAAVVRRIILLĂĂ  DDIIAANNAA  

EELLEENNAA  
5500  5500  33..221177  22..773388  22..773388  113300  

2200  
HHOOBBIINNCCUU  

AALLEEXXAANNDDRRAA  
3377  3377  11..557722  11..441122  11..441122  00  

2211  
HHOOTTCCAA  CCRRIINNAA  

CCOORRIINNAA  
8800  8800  22..774477  22..116600  22..116600  33  

2222  
IIVVAANN  MMIIHHAAEELLAA  

DDOORRIINNAA  
3355  3355  22..662211  11..885500  11..885500  113311  

2233  MMAACCAARRIIEE  AADDRRIIAANNAA  5511  5511  22..557733  11..995566  11..995566  111199  

2244  
MMIIHHAALLII  VVIIOORREESSCCUU  

LLUUCCIIAANN  
117733  117733  22..336677  11..998800  11..998800  1133  

2255  
MMIILLIITTAARRUU  SSEERREENNAA  

EEVVDDAA  
4499  4499  33..118800  11..776611  11..776611  335533  

2266  MMÎÎNNDDRRUU  MMIIRREELLAA  6600  6600  22..886633  22..007700  22..007700  225544  

2277  NNIISSTTOORR  FFLLOORREELLAA  2211  2211  999999  886688  886688      

2288  
OOAANNCCEEAA  CCĂĂTTĂĂLLIINN  

AADDRRIIAANN  
5577  5577  22..118877  11..554422  11..554422  225555  

2299  PPĂĂUUNN  AANNDDRREEII  8866  8866  33..554455  33..002266  33..002266  3344  

3300  PPEELLIINN  OOAANNAA  EELLEENNAA  4499  4499  22..773355  22..003322  22..003322  116655  

3311  PPEENNAA  AANNCCAA  MMAARRIIAA  6699  6699  33..221111  11..991144  11..991144  334400  

3322  
PPEETTRREESSCCUU  

VVAALLEENNTTIINNAA  

LLIILLIIAANNAA  
5577  5577  22..662211  22..110000  22..110000    00  

3333  
PPOOPPEESSCCUU  IIOOAANNAA  

AANNDDRREEEEAA  
3366  3366  22..447777  11..992211  11..992211  330088  

3344  
PPOOPPEESSCCUU  IIRRIINNAA  

GGAABBRRIIEELLAA  
4477  4477  22..660055  11..881166  11..881166  444400  

3355  PPOOPPEESSCCUU  MMAARRIIAANNAA  5555  5555  22..665588  22..001188  22..001188  224433  

3366  
PPRRIISSĂĂCCAARRUU  MMOONNAA  

MMAARRCCEELLAA  
2266  2266  11..334411  11..004444  11..004444  00    

3377  
SSIIGGMMUUNNDD  

NNIICCOOLLEETTAA  
4477  4477  22..440000  11..991199  11..991199  1155  

3388  SSTTOOEENNEESSCCUU  OOAANNAA  2222  2222  22..116600  22..006655  22..006655    00  
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3399  
SSTTOOIICCAA  MMOONNIICCAA  

MMIIRRAABBEELLAA  
6666  6666  22..339933  11..992299  11..992299  22  

4400  ŢŢAARRII  VVLLAADD  4433  4433  22..330077  11..992299  11..992299    00  

4411  
VVIIOORREELL  

GGEEOORRGGEEAANNAA  
5599  5599  22..777722  22..003366  22..003366  11  

4422  VVIIUULLEEŢŢ  LLIILLIICCAA  5588  5588  22..559999  22..005511  22..005511  226655  

TToottaall  jjuuddeeccăăttoorriiee      22..883399  22..883399  110000..553333  7766..338800  7766..338800  55..991144  

 

b) Rata de soluţionare conform aplicaţiei Statis se prezintă în felul următor: 

 

 

c) Ponderea dosarelor închise astfel cum rezultă din aplicaţia Statis: 

 

NUMĂR DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENŢĂ 

SOLUŢIONATE 
DIN CARE 

ÎNTR-UN AN 
FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT SATISFĂCĂTOR INEFICIENT 

82.570 71.144 86,16%  

   

 

d) Vechimea dosarelor în stoc se prezintă în felul următor: 

 

NUMĂR DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENŢĂ 

ÎN STOC 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1,5 ANI 

FOARTE 
EFICIENT 

EFICIENT SATISFĂCĂTOR INEFICIENT 

17.095 933 5,46% 
 

 

  
  

e)  Hotărârile redactate peste termenul legal: 

 

DOSARE SOLUŢIONATE VALOARE MEDIE GRAD DE EFICIENŢĂ 

NUMĂR DOSARE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENŢĂ 

SOLUŢIONATE INTRATE 
FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT SATISFĂCĂTOR INEFICIENT 

82.570 73.772 111,93% 
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PRIN 
HOTĂRĂRE 

DIN CARE 
NEREDACTATE 

ÎN TERMEN 

INDICATOR DEPĂŞIRE 
IN ZILE 

FOARTE 
EFICIENT 

EFICIENT SATISFĂCĂTOR 
INEFI-
CIENT 

14.588 6.493 44,51% 78,20 
    

 

  

 Situaţia redactărilor hotărârilor judecătoreşti peste termen a fost determinată, în 

principal, de creşterea deosebită a volumului de activitate (numărul impresionant de dosare 

nou intrate, respectiv stocul existent), dar şi ca urmare gradului ridicat de exigenţă pe care îl 

au judecătorii în privinţa calităţii hotărârilor judecătoreşti. 

 În acest context, este necesar a sublinia efortul constant depus de judecători şi 

personalul auxiliar pentru redactarea hotărârilor judecătoreşti în termen, respectiv diminuarea 

restanţelor, fiind demn de menţionat că la sfârşitul anului 2015 erau neredactate un număr 

total de 681 de hotărâri judecătoreşti (674 în civil şi 7 în penal). 

  

f) Indicatori eficienţă instanţă potrivit Statis: 

 

DENUMIRE JUDECĂTORIE 
GRAD DE EFICIENŢĂ 

FOARTE EFICIENT EFICIENT SATISFĂCĂTOR INEFICIENT 

Judecătoria 
 SECTORUL 2 BUCURESTI  E01 E02 E03 E04 E05 

 

  

 

1.5. Probleme generale de management al instanţei  

 Principala dificultate în privinţa managementului instanţei are în vedere fluctuaţia de 

personal, care a generat schimbări semnificative în cadrul organizaţiei, deopotrivă din 

perspectiva cantităţii şi calităţii actului de justiţie, respectiv a gradului motivaţional în rândul 

membrilor organizaţiei. 

 În general, managementul resurselor umane a fost în anul 2015 unul satisfăcător spre 

bun, cu excepţia respingerii unor cereri de transfer care a determinat desfiinţarea a trei 

completuri. Totuşi, există perioade în care, 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, independent de eforturile depuse de conducerea 

instanţei, iar o asemenea situaţie afectează calitatea actului de justiţie. 
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 Pe de altă parte, începând cu data de 01.06.2015, atribuţiile specifice funcţiei de 

preşedinte al secţiei penale au fost  exercitate  de  preşedintele  instanţei şi de un judecător din 

cadrul secţiei penale, astfel că această situaţie este de natură a impieta asupra bunei organizări 

a secţiei şi a funcţionării sale. 

 Totodată, pentru echilibrarea volumului de muncă, astfel încât încărcătura pe judecător 

să se situeze la nivelul mediei pe ţară, este necesară nu doar funcţionarea instanţei cu numărul 

total de judecători, ci şi adaptarea schemei de personal la realitatea curentă, volumul de 

activitate crescând în mod constant în ultimii 5 ani de zile. Cu toate că schema a mai fost 

suplimentată sporadic, aceasta este subdimensionată, fiind imperios necesară suplimentarea 

schemei cu 5-10 posturi de judecător, respectiv 10-15 posturi de grefieri, spre atingerea unui 

echilibru între cantitatea şi calitatea actului de justiţie înfăptuit într-un termen optim şi 

previzibil. 

 Lipsă unui grefier-statistician şi a unui grefier-informatician reprezintă o situaţie care 

afectează buna organizare şi funcţionare a instanţei. Astfel, este absolut firească prezenţa unui 

grefier-informatician în cadrul judecătoriei pentru remedierea promptă a neregulilor ce apar 

inerent în funcţionarea programului ECRIS, pentru a acorda suportul necesar judecătorilor şi 

celorlalţi grefieri în desfăşurarea activităţii din punct de vedere tehnic sau pentru a asigura 

publicarea în timp real a informaţiilor pe site-ul şi pe intranetul instanţei. În acelaşi sens, este 

resimţită lipsa unui grefier-statistician pentru efectuarea unor analize specifice. 

 

 I.2. Infrastructura şi capacitatea instituţională a instanţei 

 Capacitatea instituţională a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti  rezultă din organizarea 

internă şi infrastructura disponibilă, fiind definită prin următoarele criterii: 

g) structura organizatorică şi managerială; 

h) baza materială; 

a) Structura organizatorică şi managerială 

 Fiecare instanţă judecătorească este condusă de un preşedinte care exercită atribuţiile 

manageriale în scopul organizării eficiente a activităţii acesteia, iar preşedintele de judecătorie 

exercită şi atribuţii de administrare a instanţei, astfel cum rezultă din prevederile art. 43 alin. 1 

şi 3 din Legea nr. 304/2004. Totodată, colegiul de conducere al instanţei dezbate problemele 

generale de conducere a instanţei şi adoptă hotărâri menite să asigure buna organizare şi 

funcţionare a acesteia. De asemenea, conducerea instanţei se completează cu vicepreşedintele 

şi cu preşedinţii de secţie, astfel că o conducere eficientă a instanţei presupune strânsa 

colaborare între toţi aceşti factori, fiind necesară crearea unui coeziuni reale.  

 Pe de altă parte, managementul, prin funcţiile sale de previziune, organizare, decizie, 

coordonare şi control, contribuie la creşterea eficienţei procesului de transformare a 
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sistemului judiciar în ansamblu, iar adaptarea principiilor managementului la specificul 

complex al activităţii judiciare este un atribut ce cade în sarcina echipei de conducere a 

instanţei, care trebuie să asigure funcţionarea eficientă şi performantă a activităţii instanţei. 

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. O importanţă deosebită a fost acordată atribuirii echitabile 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, scăzând astfel riscul apariţiei unor disfuncţionalităţi în activitatea 

generală a instanţei. 

Totodată, 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 mediat a Inspecţiei 

Judiciare - în cazul judecătorilor). Astfel, au fost exercitate atribuţii de control asupra 

personalului auxiliar prin verificări sistematice la toate compartimentele instanţei, au fost 

organizate în mod repetat şedinţe cu grefierii instanţei, urmărindu-se implicarea sporită a 

grefierilor şefi şi a conducerii instanţei în verificarea activităţii grefierilor. 

Transparenţa decizională a rămas o constantă, fiind unul din obiectivele conducerii 

instanţei pentru a facilita cunoaşterea şi înţelegerea măsurilor adoptate de către fiecare dintre 

factorii implicaţi. Totodată, s-a urmărit 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 

- de abilităţile persoanelor, precum şi de opţiunile exprimate de acestea. 

În cursul anului 2015, activitatea managerială la nivelul instanţei s-a concretizat şi în 

adoptarea de către Colegiul de conducere al instanţei a unui număr de 48 de hotărâri, vizând 

diferite probleme legate de buna organizare şi funcţionare a instanţei. Adoptarea acestor 

hotărâri de către colegiul 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.  

Totodată, a crescut preocuparea 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). 
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O normală şi eficientă activitate de conducere a instanţei a presupus crearea şi 

păstrarea unei legături reale între organele de conducere şi colegii judecători, respectiv colegii 

din cadrul personalului auxiliar şi conex. O atare legătură, ce a fost iniţiată şi menţinută de 

conducerea instanţei, a implicat o comunicare permanentă şi constructivă, tratarea cu 

seriozitate şi cu răbdare a problemelor ridicate de colegi, precum şi explicarea argumentelor 

ce au stat la baza luării deciziilor care îi priveau. În acest context, au fost încurajate 

iniţiativele personalului şi a fost facilitată semnalarea problemelor pe care le întâmpină acesta, 

inclusiv a greşelilor comise, care, aduse la cunoştinţă în timp util, au putut fi deseori 

remediate înainte de a produce consecinţe nedorite.  

b) Baza materială 

 Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti îşi desfăşoară activitatea, alături de Tribunalul 

Bucureşti,  în sediul din Bucureşti, bld. Unirii nr. 37, sector 3, având repartizate următoarele 

spaţii care 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 civil şi 1 penal); 13 birouri 

(spaţii) pentru judecători, din care 1 birou preşedinte, 1 birou vicepreşedinte; 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 

Bucureşti în anul 2013, pe fondul lipsei acute de spaţiu a acestei instanţe în vederea 

organizării birourilor de grefieri.  

 Deşi modern, sediul instanţei nu este de natură a satisface pe deplin exigenţele 

realizării actului de justiţie în condiţii optime, fiind necesare spaţii suplimentare pentru 

organizarea cu rigurozitate a arhivei curente sau amenajarea unui spaţiu propice audierii 

minorilor. 

 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. Pentru a se asigura birouri tuturor grefierilor şi judecătorilor, a fost 

crescut numărul de grefieri în mai multe birouri, doi judecători au fost repartizaţi într-o 

cameră improprie (sala specială de audiere), vicepreşedintele instanţei a împărţit biroul cu un 

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

asigura spaţiul necesar creării unui birou pentru cinci judecători.  

 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). 
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 În cadrul secţiei civile, şedinţele de judecată se desfăşoară în trei săli de şedinţă, iar în 

cadrul secţiei penale această activitate se desfăşoară într-o singură sală de şedinţă. De 

asemenea, spaţiul în care se dezbat cauzele în materia măsurilor preventive are o suprafaţă 

foarte redusă (fiind de fapt o anticameră pentru sălile de şedinţă, utilizată ca sală de consiliu şi 

de secţia civilă). 

 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 aparatură tehnică de 

înregistrare a şedinţelor, însă niciuna nu beneficiază de aerisire şi iluminare naturală. 

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

Secţiei civile) există boxe pentru persoanele aflate în stare de arest, sau de deţinere care 

participă la şedinţele de judecată. 

 Mai trebuie menţionat faptul că spaţiile rezervate arhivei civile curente şi arhivei vechi 

sunt insuficiente pentru arhivarea în bune condiţii a dosarelor, al căror număr a crescut în mod 

constant. 

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

computere, fiind dotate cu calculatoare şi compartimentele auxiliare. În schimb, nu există 

imprimante în fiecare birou de judecători, împrejurare de natură a afecta activitatea acestora. 

 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, dar, adeseori, nu este posibil accesul la internet din cauza lăţimii insuficiente a 

bandei.  

 Pe de altă parte, în decursul lunii octombrie 2015 a fost creat, cu sprijinul conducerii 

Tribunalului Bucureşti şi a Departamentului IT, un intranet care facilitează transmiterea de 

informaţii şi transparenţa decizională, devenind un instrument extrem de benefic în activitatea 

instanţei. 

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

publice, sub coordonarea judecătorului desemnat să conducă acest compartiment, deşi se 

resimte nevoia unui specialist (grefier informatician). Pe portalul instanţei sunt publicate 

informaţii de interes pentru public referitoare la activitatea instanţei (programul de lucru, 

compartimentele auxiliare, componenţa secţiilor, completele de judecată, modele cereri pentru 

justiţiabili,  calculator taxe de timbru şi  cauţiuni etc.), precum şi hotărâri  reprezentative  

pentru  practica instanţei, selectate de judecătorii desemnaţi prin decizie a preşedintelui 

judecătoriei (separat pentru Secţia civilă şi Secţia penală). 

 Instanţa are în dotare un autoturism folosit pentru transportul, în cazuri urgente, al 

persoanei care îndeplineşte atribuţiile agenţilor procedurali, al judecătorilor şi grefierilor în 

cazul efectuării cercetărilor locale, luării interogatoriului sau audierii unei persoane 
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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 Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti - 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. 

 

 I.3. Calitatea actului de justiţie 

Dezideratul de a înfăptui un act de justiţie calitativ, transparent, eficient, credibil şi 

care să se desfăşoare într-un termen optim şi previzibil, de natură a corespunde deopotrivă 

aşteptărilor justiţiabililor şi exigenţelor profesioniştilor dreptului, implică nu doar 

îmbunătăţirea cadrului normativ şi instituţional aferent, ci şi implementarea unor standarde de 

management la nivelul instituţiilor sistemului judiciar, respectiv optimizarea managementului 

deja existent. 

 

 I.3.1. Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate.  

          Indicele de desfiinţare 

Există o serie de indicatori în funcţie de care se determină calitatea actului de justiţie, 

iar cei mai importanţi dintre aceştia se referă la ponderea hotărârilor atacate din totalul celor 

pronunţate, respectiv indicele de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti. 

În materie civilă, în cursul anului 2015, s-au exercitat căile de atac de reformare cu 

privire la 3.600 de sentinţe civile din totalul de 74.549 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 923 de hotărâri modificate/desfiinţate. 

Prin raportare la numărul de dosare civile soluţionate în anul 2015 (74.549), rezultă că 

ponderea atacabilităţii hotărârilor este la nivelul secţiei civile de 4,82% (o scădere 

semnificativă faţă de anul 2014 - 13,04%). 

Indicele de desfiinţare la nivelul anului 2014 este de 1,23% (în scădere comparativ cu 

anul 2014 -  2,73%), procent obţinut prin raportarea numărului de hotărâri desfiinţate la 

numărul total de hotărâri pronunţate. 

În materie penală, în cursul anului 2015, s-au exercitat căile de atac de reformare cu 

privire la 415 hotărâri penale din 1.831 pronunţate. Dintre acestea, 146 au fost 

modificate/desfiinţate de instanţele de control judiciar. 
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Prin raportare la numărul de dosare soluţionate în anul 2015 (1.831), rezultă că 

ponderea atacabilităţii hotărârilor este la nivelul secţiei penale de 22,66% (în creştere faţă de 

anul 2014 - 19,53%). 

Indicele de desfiinţare la nivelul anului 2015 este de 7,97% (în uşoară creştere raportat 

la anul 2014 - 6,84%), procent obţinut prin raportarea numărului de hotărâri desfiinţate la 

numărul total de hotărâri pronunţate. 

Concluzionând, din totalul de 76.380 de hotărâri pronunţate au fost atacate doar 4.015 

hotărâri, rezultând în anul 2015 o pondere a atacabilităţii de 5,25% (o scădere semnificativă 

comparativ cu anul 2014 - 13,34%), iar indicele de casare pentru anul 2015 fost de 1,39% (în 

scădere prin raportare la anul 2014 - 2,92%). 

 

 I.3.2. Durata de soluţionare a cauzelor (inclusiv pe materii) 

Dreptul părţilor la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil cunoaşte o consacrare 

naţională, fie că vorbim despre Legea Fundamentală – art. 21 alin. 3 din Constituţia României 

– sau alte acte normative interne (art. 10 din Legea nr. 304/2004, art. 8 din Codul de 

procedură penală sau art. 6 din Codul de procedură civilă care operează cu un concept mai 

exigent – termen optim şi previzibil), dar şi o reglementare internaţională (art. 6 paragraful 1 

din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale; art. 47alin. 

2 din Carta drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene). 

Potrivit jurisprudenţei constante a Curţii Europene a Drepturilor Omului, caracterul 

rezonabil al duratei procedurii trebuie evaluat în lumina circumstanţelor cauzei şi în raport cu 

următoarele criterii: complexitatea cauzei, comportamentul reclamantului şi al autorităţilor 

competente şi obiectul litigiului din perspectiva reclamantului. 

Dreptului părţilor la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil îi corespunde 

obligaţia judecătorului de a soluţiona pricina cu celeritate, întrucât nerespectarea în mod 

repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a 

cauzelor constituie abatere disciplinară şi poate atrage răspunderea disciplinară. 

Totodată, este adevărat că justiţia, ca serviciu public modern, credibil şi previzibil, 

trebuie să răspundă nevoilor justiţiabililor privind înfăptuirea cu celeritate şi într-un termen 

rezonabil a actului de justiţie, dar trebuie arătat că primordială este calitatea actului de justiţie, 

ceea ce nu se poate asigura în condiţiile unei încărcări excesive a instanţei, care ar conduce la 

imposibilitatea cunoaşterii şi înţelegerii de către instanţă a raporturilor juridice, de cele mai 

multe ori complexe, deduse judecăţii în dosarele existente într-o şedinţă de judecată. 

În acest context, numai întârzierile în soluţionarea cauzelor imputabile instanţelor 

judecătoreşti competente pot să conducă la o eventuală constatare a depăşirii termenului 

rezonabil de soluţionare a cauzei, motiv pentru care instanţa de la Strasbourg a considerat că 
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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, precum stabilirea unei anumite ordini provizorii în soluţionarea cauzelor, 

întemeiate pe urgenţa şi importanţa lor. 

Totodată, sunt de notorietate cauze în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

(CEDO) a constatat încălcarea dreptului la un proces echitabil prin nerespectarea termenului 

rezonabil care în procedură internă durase, spre exemplu, 7 ani, în timp ce instanţa europeană 

s-a pronunţat în cauză după 10 ani de la sesizare (cauza Floarea Pop c. România, hotărârea 

CEDO din 6 aprilie 2010, paragrafele 53 şi 55).  

Din această stare de fapt rezultă că şi la nivelul CEDO – care se află într-o situaţie 

comparabilă cu cea a justiţiei din România ca volum de activitate raportat la numărul de 

judecători, necesitatea judecării cauzei într-un termen rezonabil, deşi reprezintă unul dintre 

cele mai importante elemente ale dreptului la un proces echitabil, trebuie să fie plasată într-un 

echilibru acceptabil cu necesitatea asigurării calităţii actului de justiţie. 
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Din aplicaţia Statis rezultă următoarele date: 

DENUMIRE 
JUDECĂTORIE 

DOSARE 
SOLUŢIONATE 

DURATA MEDIE DE 
SOLUŢIONARE 

GRAD DE EFICIENTŢĂ 

PENAL 
NON 

PENAL 
FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT 

SATISFĂCĂ-
TOR 

INEFI-
CIENT 

Judecătoria 
SECTORUL 2 
BUCURESTI 

82.484 6,71 6,58 
 

 

 

P C 
 

 
 

 
 

 

Sub aspectul materiilor: 

ORDI
NE 

MATERIE 
JURIDICA 

DOSARE 
SOLUTIONA-

TE 

DURATA MEDIE DE 
SOLUTIONARE 

GRAD DE EFICIENŢĂ 

PENAL 
NON 

PENAL 
FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT 

SATISFA-
CATOR 

INEFI-
CIENT 

1 Civil 73.687 0,00 6,39  

   

2 
Contencios 
adm. şi fiscal 

230 0,00 11,09  

 

  

3 
Litigii cu 
profesioniştii 

5.234 0,00 8,36  

   

4 
Litigii de 
muncă 

7 0,00 1,54  

   

5 
Minori şi 
familie 

1.284 0,00 9,40  

   

6 Penal 2.042 6,71 0,00   

 

 

 

Cauzele care au influenţat negativ durata de soluţionare a dosarelor pot fi grupate 

astfel: 

a)   Durata termenului de recomandare şi fixarea primului termen de judecată; 
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Prin  hotărârea  Plenului  C.S.M.  nr.  161/13.02.2013  s-a  aprobat  continuarea 

programului privind volumul optim de activitate şi asigurarea calităţii la instanţele 

judecătoreşti pe parcursul anului 2013, precum şi în viitor, fiind reglementată noţiunea de 

,,dată de verificare a cererii de chemare în judecată” (cunoscută şi ca dată recomandată), 

moment la care judecătorul va proceda la demararea procedurii regularizării prin verificarea 

cererii de chemare în judecată, raportat la data stabilită de programul Ecris. 

Dacă în perioada iniţială (2013-2014) durata medie a termenului stabililt pentru 

verificarea cererii de chemare în judecată şi durata medie a primului termen de judecată erau 

de natură a ridica probleme sub aspectul duratei de soluţionare a cauzei, spre respectarea 

Hotărârii C.S.M. - Secţia pentru judecători nr. 718/03.07.2014, prin care s-au constatat o serie 

de deficienţe sub acest aspect, la nivelul instanţei au fost adoptate măsuri care au condus la 

diminuarea datei recomandate (pricini urgente 1-3 zile, iar restul cauzelor 3-10 zile, cu 

singura excepţie a cererilor cu valoare redusă care au data recomndată de 2-6 luni ca urmare a 

faptului că se înregistrează pe camera de consiliu alături de pricinile având ca obiect învestire 

cu formulă executorie, dar care sunt verificate oricum în termen de cel mult 45 de zile de la 

data înregistrării în baza unei hotărâri a Colegiului de conducere) şi fixarea primului termen 

de judecată, de regulă, la cel mult 60 de zile de la data finalizării procedurii scrise. 

Totodată, intervalul de timp de la înregistrarea dosarului până la stabilirea primului 

termen de judecată nu este cel care determină în mod necesar afectarea termenului de 

judecată, iar procedura regularizării cererii de chemare  în  judecată  se  prelungeşte  

considerabil  în  multe cazuri, atât din motive independente de voinţa instanţei (neîndeplinirea 

procedurii de comunicare a cererii de chemare în judecată din cauza menţionării unei adrese 

greşite/nereale, modificarea cererii de chemare în judecată anterior fixării primului termen de 

judecată etc.), cât şi din motive imputabile judecătorului (nerespectarea datei recomandate, 

neverificarea modului de efectuare a procedurii scrise în intervale de timp potrivite) sau 

grefierului (efectuarea greşită a unor comunicări sau neefectuarea acestora în termen); 

b)  Cooperarea judiciară internaţională în materie civilă şi penală 

Există dificultăţi în cauzele ce presupun citarea părţilor cu domiciliul/sediul în 

străinătate, în special în state ce nu sunt membre ale Uniunii Europene, însă chiar şi în cazul 

cererilor de asistenţă judiciară adresată instanţelor din spaţiul Uniunii Europene; 

c) Cauze imputabile judecătorului, precum admiterea cu uşurinţă a cererilor de 

amânare formulate de părţi sau de experţi, încuviinţarea unor probe inutile, acordarea de 

termene de judecată îndelungate, însă ponderea unor astfel de situaţii este relativ scăzută; 

d) Cauze imputabile grefierilor generate de neglijenţa/superficialitatea în 

efectuarea lucrărilor care pot conduce, uneori, la acordarea de termene inutile, dar acestea au 

o pondere relativ scăzută întrucât, pe de o parte grefierii sunt în general bine pregătiţi 
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profesional, iar pe de altă parte preşedinţii completurilor de judecată le controlează 

îndeaproape activitatea. Totodată, este necesar a evidenţia că volumul muncii pe care îl depun 

grefierii de şedinţă este foarte mare, raportat la atribuţiile pe care le au, respectiv la numărul 

operaţiilor pe care le presupune programul Ecris şi la conlucrarea alături de judecător pentru 

redactarea/tehnoredactarea hotărârilor judecătoreşti; 

e) Alte cauze imputabile unor instituţii care nu răspund în termen solicitărilor 

instanţei de judecată, cum ar fi neexecutarea sau executarea cu întârziere a mandatelor de 

aducere de către organele de poliţie, netransmiterea sau transmiterea cu întârziere a unor 

informaţii/înscrisuri de către Direcţia Venituri Buget Local etc. 

 La sfârşitul anului 2015 existau pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 789 de 

dosare mai vechi de un an (o scădere importantă comparativ cu anul 2014 - 1.035 de dosare 

mai vechi de un an). 

 

 I.3.3. Mecanisme de unificare a practicii judiciare 

 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. 

 Au fost supuse spre dezbatere în cadrul întâlnirilor organizate lunar la nivelul 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, următoarele probleme de practică neunitară: 

A. În materie civilă: 

 necesitatea timbrării cererilor de îndreptare/lămurire/completare în raport de 

conţinutul art. 447 C.proc.civ.; 

 incidenţa dispoziţiilor art. 96
2 

din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

atunci când obiectele celor două cereri nu se suprapun total; 

 calitatea procesuala activă în cazul cererilor privind obligaţia desfiinţării 

construcţiilor fără autorizaţie - art. 32 din Legea 50/1991; 

 modalitatea de realizare a procedurii de citare în cazul persoanelor juridice care nu 

mai funcţionează la sediul declarat/au sediul expirat; 

 posibilitatea reluării regularizării cererii în cazul declinării de competenţă dacă 

prima instanţă a regularizat cererea; 

 calea de atac în cazul respingerii cererii de suspendare a judecăţii – termen şi 

modalitate de exercitare; 
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 soluţia asupra contestaţiilor la executare formulate împotriva Companiei 

Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România dacă nu se face 

dovada comunicării procesului verbal de contravenţie sau dacă procedura de 

comunicare s-a realizat exclusiv prin afişare la sediul sau domiciliul 

contravenientului; 

 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; 

 obligaţia de plată a onorariului curatorului  numit în temeiul art. 167 C.proc.civ. în 

litigiile având ca obiect înlocuirea amenzii cu munca în folosul comunităţii 

 dovada calităţii de reprezentant legal pentru persoana juridică de drept privat în 

condiţiile art. 151 alin. 4 şi 5 C.proc.civ. (problema se pune, în principal, în 

privinţa asociaţiilor şi societăţilor), în cazul în care este reprezentată de avocat. 

B. În materie penală: 

 Interpretarea şi aplicarea unitară a sintagmei „de îndată" (art. 230 alin. 1 

C.proc.pen., art. 399 alin. 3 C.proc.pen.). Caracterul executoriu sau nu al 

încheierilor prin care se dispune înlocuirea unei măsuri preventive cu măsura 

arestării preventive. Caracterul executoriu sau nu al dispoziţiilor luate în baza art. 

399 alin. 3 C.proc.pen. cu privire la măsurile preventive în ipoteza în care aceste 

dispoziţii nu intră sub incidenţa încetării de drept - art. 241 C.proc.pen. 

 Aplicarea art. 399 alin. 1, 3 C.proc.pen. în cazul infractorilor minori cărora li s-a 

aplicat, prin hotărâre nedefinitivă, o măsură preventivă privativă/neprivativă de 

libertate. 

 Aplicabilitatea pedepselor accesorii în cazul amânării aplicării pedepsei şi în cazul 

suspendării executării sub supraveghere conform noului cod penal. 

 Decizia CCR nr. 641/2014: natura, modalitatea de stabilire a termenului prevăzut 

de art. 344 alin. 2 C.proc.pen şi consecinţele nerespectării acestuia de către 

inculpat; posibilitatea invocării de excepţii de către alte părţi/alţi subiecţi 

procesuali în camera preliminară; subzistenţa/nu a obligativităţii comunicării 

excepţiilor către Parchet conform art. 344 alin. 4 C.proc.pen.. 

 Decizia CCR nr. 265/2014: aplicarea globală a legii penale mai favorabile; 

posibilitatea/nu a aplicării, în continuare, a dispoziţiilor Legii nr. 187/2012 (art. 16 

alin. 2). 

 Criterii de stabilire unitară a cheltuielilor judiciare; 
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 Interpretarea art. 7 din Legea nr. 76/2008 - obligativitatea/nu a dispunerii 

prelevării de probe biologice în cazul infracţiunilor prevăzute de anexa la acest act 

normativ; 

 Efectele Deciziei CCR nr. 72/2014 şi ale OUG nr. 82/2014 asupra liberării 

provizorii sub control judiciar/ pe cauţiune dispuse, conform art. 160 ind. 1 şi 

urm. Cod procedură penală 1968, faţă de inculpaţi trimişi în judecată anterior 

intrării în vigoare a noului cod de procedură penală. Interpretarea art. 16 din 

Legea nr. 255/2013. Posibilitatea/necesitatea luării, faţă de aceşti inculpaţi, a 

măsurii preventive a controlului judiciar prin raportare la discrepanţa de tratament 

survenită, odată cu modificarea art. 211 şi urm. cod procedură penală, între 

liberarea provizorie (ce nu necesită verificări) şi controlul judiciar (ce se verifică 

la maximum 60 de zile); 

 Daunele materiale și morale în dosarele având ca obiect infracțiunile prevăzute de 

art. 90 alin. 1 lit. b din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice 

cu modificările și completările ulterioare cu aplicarea art. 5 C.pen.  

 Posibilitatea acordării statutului de persoană vătămată protejată/parte civilă 

protejată părții sau subiectului procesual care formulează o astfel de cerere potrivit 

art. 113 C.proc.pen. în cursul camerei preliminare sau în cursul judecății 

 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. 

 Totodată, 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. 

 

I.3.4.Soluţiile pronunţate în anul 2015 de Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, 

motivele care au determinat adoptarea acestora şi impactul 

acestora asupra sistemului judiciar 

 

A. În materie civilă 

1. Regularizarea cererii de chemare în judecată - art. 200 C.proc.civ. - cauza 

Lefter împotriva României. 
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Prin decizia de inadmisibilitate din 15 aprilie 2014, pronunţată în cauza Lefter 

împotriva României (cererea nr. 66268/13), s-a constatat neîncălcarea de către Statul român a 

prevederilor art. 6 și 13 din Convenţie. S-a reținut că procedura de regularizare a cererii de 

chemare în judecată, reglementată de art. 200 din Noul Cod de procedură civilă (NCPC), nu 

se substituie unei cercetări judiciare şi nu anticipează faza de admitere a probelor, însă este 

vorba de o etapă obligatorie, care urmăreşte a impune reclamanţilor o anumită disciplină, în 

vederea evitării oricărei tergiversări în cadrul procedurii, prin urmare o astfel de procedură e 

prevăzută de lege şi urmăreşte buna administrare a justiţiei. Curtea a apreciat că anularea 

cererii reclamantei nu a constituit o ingerinţă disproporţionată în dreptul său de acces la 

instanţă (art. 6 din Convenţie), reţinând că reclamanta a fost informată de instanţă asupra 

omisiunii sale şi de sancţiunea susceptibilă a-i fi aplicată. 

În ce priveşte plângerea reclamantei întemeiată pe art. 13 din Convenţie, Curtea a 

constatat că reclamanta a beneficiat la nivel intern de un recurs (cerere de reexaminare) pentru 

a contesta decizia de anulare, iar reclamanta l-a exercitat. Curtea a considerat că respingerea 

acestui recurs, pe motiv că reclamanta nu s-a conformat solicitării de regularizare a cererii 

emisă de instanţă, nu demonstrează, în speţă, o competenţă limitată a instanţei în materie. 

Invocând art. 6 al Convenţiei, reclamanta a invocat încălcarea dreptului său de acces la 

instanţă prin anularea plângerii contravenţionale de către judecătorie pentru motive care, 

potrivit opiniei sale, nu erau clar prevăzute de lege şi nu împiedicau examenul cauzei pe fond. 

În temeiul art. 13 din Convenţie, reclamanta a invocat că a nu beneficiat de un recurs 

efectiv pentru a contesta anularea plângerii. 

Curtea a constatat că, în speţă, reclamanta a fost sancţionată contravenţional pe motiv 

că deţinea 12 pachete de ţigarete a căror comercializare era interzisă în România, i-au fost 

confiscate ţigările şi amendată cu suma de 4.500 EUR. Ţinând seama de caracterul general al 

legii naţionale aplicabile, de finalitatea represivă a sancţiunii şi de cuantumul foarte ridicat al 

amenzii, Curtea a considerat că art. 6 al Convenţiei este aplicabil în speţă ,sub aspectul său 

penal (Albert c. României, par. 33). 

Având în vedere faptele speţei, a existat o ingerinţă în dreptul reclamantei de acces la 

instanţă în vederea examinării plângerii contravenţionale. 

Curtea a amintit că dreptul de acces la instanţă nu este absolut. Restricţiile nu 

limitează accesul la instanţă dacă dreptul nu se găseşte afectat în substanţa sa. O limitare a 

dreptului de acces la instanţă nu se conciliază cu art. 6 din Convenţie decât dacă urmăreşte un 

scop legitim şi există un raport de rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi 

scopul urmărit. 

În speţă, Curtea a observat că judecătoria şi-a întemeiat hotărârea sa pe dispozițiile art. 

200 alin. 3 NCPC care reglementează procedura de regularizare a unei cereri. Această 
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procedură nu se substituie unei cercetări judiciare şi nu anticipează faza de admitere a 

probelor, însă este vorba de o etapă obligatorie care urmăreşte a impune reclamanţilor o 

anumită disciplină, în vederea evitării oricărei tergiversări în cadrul procedurii. Curtea a 

constatat că reclamanţii trebuie să prezinte o cerere completă de sesizare a instanţei pentru a 

permite judecătorului fondului să examineze cauza la prima şedinţă. Curtea a considerat prin 

urmare că, în speţă, ingerinţă era prevăzută de lege şi urmărea a asigura o bună administrare a 

justiţiei. 

În ce priveşte proporţionalitatea ingerinţei, Curtea nu a pierdut din vedere caracterul 

special al căii de atac în materie contravenţională. Astfel, a relevat că O.G. nr. 2/201 privind 

procedura specială în referitoare la plângerile contravenţionale prevede expres un rol activ al 

instanţei, aceasta din urmă trebuind că citeze părţile şi să interogheze toate persoanele 

implicate. În acelaşi timp, Curtea a constatat că elementele indicate în art. 194 NCPC – a 

căror omisiune în formulare putea antrena anularea cererii – sunt elemente fără de care 

examinarea cauzei devenea dificil de conceput. 

În speţă, Curtea a constatat că reclamanta fost sancţionată pe motiv de omisiune în 

prezentarea probelor în sprijinul plângerii sale. În plus, faţă de claritatea dispoziţiilor din 

NCPC care privesc conţinutul unei cereri cât priveşte elementele ei, Curtea a relevat că 

reclamanta a fost informată de instanţă asupra omisiunii sale şi de necesitatea de a prezenta 

probele într-un termen de 10 zile. De asemenea, a notat că instanţa a informat reclamanta de 

sancţiunea susceptibilă a-i fi aplicată. Or, reclamanta, chiar asistată de un avocat, nu s-a 

conformat directivelor instanţei şi aceasta fără să îşi motiveze atitudinea. 

Ţinând seama de aceste elemente, Curtea a apreciat că anularea cererii reclamantei nu 

a constituit o ingerinţă disproporţionată în dreptul său de acces la instanţă. 

În ce priveşte plângerea reclamantei întemeiată pe art. 13 din Convenţie, Curtea a 

observat că, în temeiul art. 200 alin. 6 NCPC, reclamanta putea formula o cerere de 

reexaminare în urma soluției de anulare a cererii de chemare în judecată şi că, pe acelaşi 

fundament, instanţa putea reveni asupra hotărârii dacă aceasta din urmă ar fi fost pronunțată 

eronat sau dacă reclamanta regularizase cererea în termenul prevăzut de lege. Prin urmare, 

reclamanta a beneficiat la nivel intern de un recurs pentru a contesta soluția de anulare, pe 

care l-a utilizat. Mai mult, Curtea a considerat că respingerea acestei cereri, pe motiv că 

reclamanta nu s-a conformat solicitării de regularizare emisă de instanţă, nu demonstrează, în 

speţă, o competenţă limitată a instanţei în materie. 

Pentru aceste motive, Curtea a declarat cererea inadmisibilă. 

Cu referire la motivele care au determinat soluţia Curţii şi impactul asupra activităţii 

sistemului judiciar, trebuie subliniat faptul că procedura de regularizare a fost introdusă prin 

dispoziţiile NCPC având drept scop împiedicarea soluţionării unor cereri informe. Atât la 
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momentul intrării în vigoare noii reglementări procesuale civile, cât şi ulterior, în doctrina şi 

practica judiciară s-a pus problema dacă etapa de verificare şi regularizare a cererii de 

chemare în judecată, cu posibilitatea anulării cererilor informe, poate fi considerată o 

ingerinţă în dreptul de acces la justiţie a petentului. Totodată, s-a pus problema dacă cererea 

de chemare în judecată trebuie anulată pentru necomplinirea tuturor lipsurilor prevăzute de 

art. 194 C.proc.civ sau dimpotrivă, doar pentru cele prevăzute de art. 196 NCPC. 

2. Noţiunea de consumator - CJUE, cauza Horatiu Ovidiu Costea contra 

Volksbank Romania SA, cauza C-110/14, hotărârea din 3 septembrie 2015. 

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

clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că o 

persoană fizică ce exercită profesia de avocat și încheie un contract de credit cu o bancă, fără 

ca scopul creditului să fie precizat în acest contract, poate fi considerată „consumator”, în 

sensul acestei dispoziții, atunci când contractul menționat nu este legat de activitatea 

profesională a acestui avocat. Împrejurarea că acea creanța născută din același contract este 

garantată printr-o garanție ipotecară contractată de această persoană, în calitate de 

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

activității profesionale a persoanei respective, precum un imobil care aparține acestui cabinet, 

nu este relevantă în această privință. 

În cauză, domnul Costea exercită profesia de avocat și, în această calitate, i se 

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

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

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

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

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

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

aceeași zi, această ipotecă a fost constituită prin convenție notarială distinctă între Volksbank 

și acest cabinet de avocat care era reprezentat în acest act de domnul Costea. La 24 mai 2013, 

domnul Costea a formulat la Judecătoria Oradea o cerere prin care solicita, pe de o parte, 

constatarea caracterului abuziv al unei clauze contractuale referitoare la un comision de risc 

și, pe de altă parte, anularea acestei clauze și rambursarea acestui comision perceput de 

Volksbank.  

Prin intermediul întrebării formulate de către judecătoria Oradea, instanța de trimitere 

a solicitat, în esență, să se stabilească dacă articolul 2 litera (b) din Directiva 93/13 trebuie 

interpretat în sensul că o persoană fizică ce exercită profesia de avocat și încheie un contract 

de credit cu o bancă, fără ca scopul creditului să fie precizat în acest contract, poate fi 

considerată „consumator” în sensul acestei dispoziții.  



      

 

 

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

 

 

 

 
 

Operator de date cu caracter personal nr. 2891 Pagina 32 

 

3. Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale - CJUE, cauza Matei 

contra SC Volksbank Romania SA- cauza C-143/13, hotărârea din 27 februarie 2015. 

Această cerere a fost formulată de către Tribunalul Cluj în cadrul unui litigiu între 

domnul și doamna Matei și SC Volksbank România SA cu privire la caracterul pretins abuziv 

al clauzelor incluse în contracte de credit de consum care prevăd, pe de o parte, un „comision 

de risc” perceput de Volksbank și care o autorizează, pe de altă parte, pe aceasta din urmă, în 

anumite condiții, să modifice în mod unilateral rata dobânzii. 

Potrivit clauzei 3 litera (d) din condițiile speciale ale celor două contracte, referitoare 

la caracterul variabil al ratei dobânzii, „banca își rezervă dreptul de a revizui rata dobânzii 

curente în cazul intervenirii unor schimbări semnificative pe piața monetară, comunicând 

împrumutaților noua rată a dobânzii; rata dobânzii astfel modificată se va aplica de la data 

comunicării”. Clauza 3.5 din condițiile generale aplicabile contractelor de credit în discuție în 

litigiul principal, intitulată „comisionul de risc”, prevede că, pentru punerea la dispoziție a 

creditului, împrumutații datorează băncii un comision de risc, aplicabil la soldul creditului, 

care se plătește lunar, pe toată perioada creditului. Clauza 5 din condițiile speciale ale 

contractelor menționate, intitulată de asemenea „comision de risc”, precizează că acest 

comision este calculat prin utilizarea formulei: 0,74% aplicat la soldul creditului contractat în 

euro, respectiv 0,22% aplicat la soldul creditului contractat în franci elvețieni. Valoarea totală 

datorată în temeiul acestui comision este de 1.397,17 euro pentru creditul contractat în euro și 

de 39.955,98 CHF pentru creditul contractat în franci elvețieni. 

După data de 22 iunie 2010, data intrării în vigoare a OUG nr. 50/2010, Volksbank a 

întreprins demersuri în vederea alinierii contractelor de credit în discuție în litigiul principal la 

dispozițiile ordonanței menționate. Această bancă a propus astfel înlocuirea, în proiectele de 

acte adiționale la aceste contracte de credit, a denumirii clauzelor referitoare la „comisionul 

de risc” cu cea de „comision de administrare credit”, perceperea acestui comision fiind 

autorizată în mod expres de articolul 36 din ordonanța menționată, fără a modifica însă 

conținutul acestor clauze.  

Tribunalul Specializat Cluj a adresat o întrebare preliminară pentru a ști dacă sunt 

clauze abuzive în sensul Directivei 93/13/CEE clauzele referitoare la „comisionul de 

risc/administrare” şi dacă acestea se referă la preţul/obiectul contractului. 

Curtea a răspuns în sensul că: Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE a 

Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu 

consumatorii trebuie interpretat în sensul că, în împrejurări precum cele în discuție în litigiul 

principal, termenii „obiectul [principal al] contractului” și „caracterul adecvat al prețului sau 

remunerației, pe de o parte, față de serviciile sau de bunurile furnizate în schimbul acestora, 

pe de altă parte,” nu acoperă, în principiu, tipuri de clauze care figurează în contracte de credit 
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încheiate între un vânzător sau furnizor și consumatori, precum cele în discuție în litigiul 

principal, care, pe de o parte, permit, în anumite condiții, creditorului să modifice în mod 

unilateral rata dobânzii și, pe de altă parte, prevăd un „comision de risc” perceput de acesta.  

4. Noţiunea de consumator - persoană care are calitatea de codebitor în cadrul 

unui contract încheiat cu un profesionist şi obligaţiile instanţei - CJUE, cauza Bucura contra 

Bancpost SA, cauza C-348/14, hotărârea din 9 iulie 2015 

Litigiul principal în faţa instanţei române viza un contract de credit privind utilizarea 

unui card de credit încheiat de o persoană fizică cu o bancă, la care s-a adăugat printr-un act 

adiţional un codebitor pentru datoria debitorului principal. Având în vedere nerespectarea 

obligaţiilor contractuale, debitorului principal i-a fost adresată o somaţie de plată pentru a 

achita către bancă suma datorată, fiind totodată informat cu privire la demararea ulterioară a 

procedurii de executare silită a contractului. 

Ulterior, Judecătoria Câmpulung a admis cererea de executare silită formulată de 

bancă, iar codebitoarea contractului de credit a fost informată cu privire la înființarea unei 

popriri asupra unei părți din veniturile sale, notificarea neprecizând cuantumul sumei ce 

trebuia recuperată. Codebitoarea a formulat contestație la măsurile de executare silită 

solicitând anularea acestora pentru motivul că, pe de o parte, nu a primit o copie a actului 

adițional la contractul de credit prin care dobândea această calitate și, pe de altă parte, că 

suma pentru care s-a înființat poprire pe veniturile sale nu este stabilită exact, suma globală 

datorată neîncetând să crească, din cauza dobânzilor și a comisioanelor penalizatoare. 

Considerând că anumite clauze ale contractului pot avea caracter abuziv, instanța de 

trimitere română a dispus suspendarea procesului şi sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene, adresând mai multe întrebări preliminare, ce se pot rezuma în felul următor: 

 în ce măsură codebitorul dintr-un contract de credit se încadrează în noțiunea de 

„consumator”, astfel cum este definită de cele două directive menţionate? 

 instanţa naţională sesizată cu contestația împotriva executării silite a unui 

contract de credit are obligaţia de a aprecia din oficiu caracterul abuziv al 

comisioanelor prevăzute în contract? 

Cu privire la prima întrebare, CJUE a statuat că dispoziţiile directivelor menţionate 

trebuie interpretate în sensul că intră sub incidența noțiunii de „consumator” în sensul acestor 

dispoziții persoana fizică ce se află în situația de codebitor în cadrul unui contract încheiat cu 

un profesionist, atât timp cât acționează în scopuri care pot fi considerate ca fiind în afara 

meseriei sau a profesiunii sale. 

În legătură cu cea de-a doua întrebare, Curtea a apreciat că îi revine instanţei naţionale 

obligaţia de a aprecia din oficiu caracterul abuziv al clauzelor unui contract încheiat între un 
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consumator și un profesionist, din moment ce această instanță dispune de elementele de fapt și 

de drept necesare în acest scop. 

5. Contracte încheiate între vânzători sau furnizori și consumatori – Contracte de 

ipotecă – Clauze privind dobânzile moratorii – Clauze abuzive – Procedura de executare 

ipotecară – Moderarea cuantumului dobânzilor – Competențele instanței naționale, CJUE, 

cauza Unicaja Banco SA, Caixabank SA, hotărârea din 21 ianuarie 2015 

Prin intermediul întrebărilor formulate, instanța de trimitere a solicitat, în esență, să se 

stabilească dacă articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13 trebuie interpretat în sensul că se 

opune unei dispoziții naționale în temeiul căreia instanța națională sesizată cu o procedură de 

executare ipotecară are obligația să dispună recalcularea sumelor datorate în temeiul clauzei 

unui contract de credit ipotecar care prevede dobânzi moratorii a căror rată depășește cu mai 

mult de trei ori dobânda legală, prin aplicarea unei rate a dobânzilor moratorii care să nu 

depășească acest prag. 

Curtea de Justiţie a subliniat faptul că, în cazul în care instanța națională ar avea 

posibilitatea să modifice conținutul clauzelor abuzive, o asemenea posibilitate ar putea aduce 

atingere realizării obiectivului pe termen lung urmărit prin articolul 7 din Directiva 93/13. 

Într-adevăr, această posibilitate ar contribui la eliminarea efectului descurajator pe care 

îl are asupra vânzătorilor sau furnizorilor faptul că astfel de clauze abuzive nu sunt pur și 

simplu aplicate în ceea ce privește consumatorul, în măsura în care aceștia ar fi în continuare 

tentați să utilizeze clauzele menționate, știind că, chiar dacă acestea ar fi invalidate, contractul 

va putea fi totuși completat de instanța națională în măsura în care este necesar, garantând 

astfel interesul respectivilor vânzători sau furnizori (Hotărârea Banco Español de Crédito, 

EU:C:2012:349, punctul 69, precum și Hotărârea Kásler și Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, 

punctul 79). 

Având în vedere considerațiile care precedă, Curtea a decis că articolul 6 alineatul (1) 

din Directiva 93/13 se opune unei norme de drept național care permite instanței naționale, 

atunci când constată nulitatea unei clauze abuzive a unui contract încheiat între un vânzător 

sau un furnizor și un consumator, să completeze contractul modificând conținutul acestei 

clauze (Hotărârea Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, punctul 73, precum și 

Hotărârea Kásler și Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, punctul 77). 

Desigur, Curtea a recunoscut de asemenea posibilitatea instanței naționale de a înlocui 

o clauză abuzivă cu o dispoziție de drept național cu caracter supletiv, cu condiția ca această 

înlocuire să fie conformă cu obiectivul articolului 6 alineatul (1) din Directiva 93/13 și să 

permită restabilirea unui echilibru real între drepturile și obligațiile cocontractanților. Cu toate 

acestea, posibilitatea menționată este limitată la ipotezele în care invalidarea clauzei abuzive 

ar obliga instanța să anuleze contractul în ansamblul său și să expună astfel consumatorul 
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unor consecințe care l ar prejudicia (a se vedea în acest sens Hotărârea Kásler și Káslerné 

Rábai, EU:C:2014:282, punctele 82-84). 

Curtea de Justiţie a răspuns în sensul că ansamblul acestor considerații că articolul 6 

alineatul (1) din Directiva 93/13 trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei dispoziții 

naționale în temeiul căreia instanța națională sesizată cu o procedură de executare ipotecară 

are obligația să dispună recalcularea sumelor datorate în temeiul unei clauze a unui contract 

de credit ipotecar care prevede dobânzi moratorii a căror rată depășește cu mai mult de trei ori 

dobânda legală, astfel încât cuantumul dobânzilor menționate să nu depășească acest prag, cu 

condiția ca aplicarea dispoziției naționale: 

- să nu prejudece aprecierea de către instanța națională menționată a caracterului 

abuziv al unei astfel de clauze și 

- să nu împiedice această instanță să înlăture clauza menționată dacă ar trebui să 

constate caracterul „abuziv” al acesteia, în sensul articolului 3 alineatul (1) din directiva 

menționată. 

6. Directiva 93/13/CEE – Domeniu de aplicare – Contracte încheiate cu 

consumatorii – Contract de prestări de servicii juridice încheiat între un avocat și un 

consumator”, CJUE, cauza Birutė Šiba împotriva Arūnas Devėnas, hotărârea din 15 ianuarie 

2015 

Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 

contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretată în sensul că aceasta se aplică 

contractelor standardizate de prestări de servicii juridice precum cele în discuție în litigiul 

principal, încheiate de un avocat cu o persoană fizică ce nu acționează în scopuri legate de 

activitatea sa profesională. 

Curtea de Justiţie a arătat că un avocat care, precum în cauza principală, în cadrul 

activității sale profesionale, prestează, cu titlu oneros, un serviciu juridic în favoarea unei 

persoane fizice care acționează în scopuri private este un „vânzător sau furnizor”, în sensul 

articolului 2 litera (c) din Directiva 93/13. Prin urmare, contractul privind prestarea unui astfel 

de serviciu este supus regimului acestei directive. O astfel de constatare nu poate fi infirmată 

de caracterul public al activității avocaților, în măsura în care articolul 2 litera (c) din 

Directiva 93/13 vizează orice activitate profesională „publică sau privată”, iar această 

directivă se aplică, după cum se menționează în al paisprezecelea considerent al său, „de 

asemenea, meseriilor, domeniilor de afaceri sau profesiilor de natură publică”. 

Atunci când un avocat decide să utilizeze, în raporturile contractuale cu clienții săi, 

clauzele standardizate redactate în prealabil de el însuși sau de organele ordinului său 

profesional, acestea sunt integrate direct în contractele respective prin voința acestui avocat. 
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Din moment ce avocații decid în mod liber să recurgă la astfel de clauze standardizate 

care nu reflectă acte cu putere de lege sau norme administrative obligatorii în sensul 

articolului 1 alineatul (2) din Directiva 93/13, nu se poate susține, pe de altă parte, că 

aplicarea acesteia din urmă poate aduce atingere specificității raporturilor dintre avocat și 

clientul său, precum și principiilor care stau la baza exercitării profesiei de avocat. 

Astfel, prin prisma obiectivului protecției consumatorilor pe care această directivă îl 

urmărește, caracterul public sau privat al activităților vânzătorului sau furnizorului sau 

misiunea specifică îndeplinită de acesta din urmă nu pot să determine aplicabilitatea sau 

inaplicabilitatea directivei menționate (a se vedea prin analogie Hotărârea Zentrale zur 

Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, C 59/12, EU:C:2013:634, punctul 37). 

În ceea ce privește în special împrejurarea că, în cadrul activităților lor, avocații sunt 

obligați să asigure respectarea confidențialității raporturilor lor cu „clienții consumatori”, 

aceasta nu constituie, în consecință, un obstacol în calea aplicării Directivei 93/13 în privința 

clauzelor standardizate ale contractelor privind prestarea de servicii juridice. 

B. În materie penală 

1. Anul 2015 a fost marcat de jurisprudenţa constantă a Curții Europene a 

Drepturilor Omului în sensul denunțării condițiilor precare de detenție. În acest sens au fost 

pronunțate o serie de decizii printre care Constantin Nistor contra României (decizie din data 

de 16.06.2015 pronunțată în cererea nr. 35091/2012), Ghiroga împotriva României (decizie 

din data de 16.06.2015 pronunțată în cererea nr. 53168/2012 ).  

Motivele care au determinat o astfel de practică au fost acelea privitoare la condițiile 

de detenție existente în centrele de detenție și arest preventiv din România. Curtea a reamintit 

că art. 3 din Convenţie impune statului să se asigure că orice persoană privată de libertate este 

deţinută în condiţii care sunt compatibile cu respectarea demnităţii umane, care nu supun 

persoana în cauză unei suferinţe sau unei încercări de o intensitate care depăşeşte nivelul 

inevitabil de suferinţă inerent detenţiei şi că, ţinând seama de cerinţele practice ale detenţiei, 

sănătatea şi confortul persoanei private de libertate sunt asigurate în mod corespunzător 

[Kudla împotriva Poloniei (MC), nr. 30210/96, pct. 92-94, CEDO 2000-XI].  

Atunci când sunt evaluate condiţiile de detenţie, trebuie să se ţină seama de efectele 

cumulate ale acestora (Dougoz împotriva Greciei, nr. 40907/98, pct. 46, CEDO 2001-II). Prin 

urmare, statul este obligat, în ciuda problemelor logistice şi financiare, să-şi organizeze 

sistemul penitenciar astfel încât să asigure deţinuţilor respectarea demnităţii umane a acestora 

(Benediktov împotriva Rusiei, nr. 106/02, pct. 37, 10 mai 2007, Soukhovoï împotriva Rusiei, 

nr. 63955/00, pct. 31, 27 martie 2008).  

În speţă, Curtea a observat că reclamantul se limitează la a se plânge de condiţiile de 

detenţie din centrul de reţinere şi arestare preventivă din cadrul Inspectoratului Judeţean de 
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Poliţie Bacău, din perioada 29 septembrie - 29 noiembrie 2011. În ceea ce priveşte problema 

suprapopulării carcerale, Curtea observă că a examinat recent condiţiile din centrul de reţinere 

şi arestare preventivă din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bacău în cauza unui 

reclamant care a fost ţinut în detenţie în locul respectiv la câteva luni după reclamantul din 

prezenta speţă (Mihăilescu împotriva României, nr. 46546/12, pct. 56-61, 1 iulie 2014). În 

această cauză, Curtea a constatat ca spaţiul locuibil de care a beneficiat persoana în cauză 

variase între 1 m2 şi 4 m2 şi că, deşi uneori această suprafaţă era mai mare de 4 m2, celulele 

nu erau mobilate în mod corespunzător, aveau pereţii umezi sau erau inundate şi reclamantul 

nu se putea hrăni în mod adecvat (idem, § 57).  

Curtea a concluzionat că a fost încălcat art. 3 din Convenţie (idem, § 61), considerând 

că aceleaşi concluzii trebuie să se aplice în speţă, având în vedere că susţinerile reclamantului 

cu privire la suprapopularea din penitenciar şi precaritatea condiţiilor de igienă corespund 

constatărilor CPT după vizita sa în mai multe centre reţinere şi arestare preventivă din 

România (supra, pct. 21). Ţinând seama de cele de mai sus, Curtea concluzionează că în speţă 

a fost încălcat art. 3 din Convenţie. 

2. Cu privire la termenul rezonabil al procedurilor amintim decizia Vasile Cornel 

Flore împotriva României (decizie din data de 02.06.2015 în cererea nr. 52327/2013) prin 

care a fost invocate art. 6 alin. 1 din Convenția Europeană a drepturilor Omului, reclamantul 

s-a plâns de durata procedurilor care a durat aproximativ 8 ani pe două grade de jurisdicție. 

Litigiul în fața curții a fost stins ca urmare a declarației unilaterale a Guvernului României de 

recunoaștere a existenței unei încălcări a convenției în forma art. 6 alin. 1.  

Motivele care au determinat Guvernul României să declare unilateral faptul că a 

existat o încălcare a convenției în forma art. 6 alin. 1 au fost, în esență, conștientizarea unei 

culpe a sistemului judiciar în soluționarea cererilor și cauzelor penale. Potrivit jurisprudenţei 

constante a Curţii, se iau în calcul la aprecierea termenului rezonabil în care s-a soluţionat o 

cerere, toate stadiile procesuale urmate în cadrul procedurii interne, diferitele grade de 

jurisdicţie parcurse de o anumită cauză, curtea putându-se raporta şi la durata excesivă a 

procedurii într-un anumit stadiu procesual (hotărârea din 23 septembrie 1998, Portington c. 

Grecia, par. 20).  

În toate situaţiile însă, atunci când exercită controlul asupra duratei procedurii, Curtea 

procedează mai întâi la determinarea punctului de plecare (dies a quo) şi a punctului final 

(dies ad quem) al termenului luat în calcul. Printr-o formulă adeseori utilizată, Curtea a statuat 

în sensul că „durata rezonabilă a unei proceduri trebuie apreciată în funcţie de circumstanţele 

cauzei şi cu ajutorul următoarelor criterii: complexitatea afacerii, comportamentul 

reclamantului şi al autorităţilor competente, precum şi miza litigiului pentru cel interesat” 

(hotărârea din 27 iunie 2000, Frylander c. Franţa, par. 43; hotărârea din 18 februarie 1999, 
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Laino c. Italia, par. 18; hotărârea din 4 aprilie 2006, Maršálek c. Cehia, par. 49; hotărârea din 

13 iulie 2006, Nichifor c. România (nr. 1), par. 26.). Cu alte cuvinte, analiza Curţii este în 

primul rând o analiză particulară, in concreto, în funcţie de elementele caracteristice ale 

fiecărei cauze.  

Pe de altă parte însă, judecătorii de la Strasbourg recurg la o seamă de criterii obiective 

tocmai din dorinţa de a reduce doza de subiectivism din analiza făcută  Cu toate acestea, 

Guvernul are posibilitatea recunoașterii existenței unei încălcări dacă apreciază că a fost cazul 

depășirii duratei termenului rezonabil.  

3. O decizie importantă din punct de vedere al practicii instanțelor privind 

autorizarea supravegherilor tehnice de către instanțele penale este reprezentată de cea 

pronunţată în cauza Pruteanu c. României (decizie definitivă în data de 03.05.2015, Cererea 

nr. 30181/05).  

Curtea a reținut existența unei încălcări a art. 8 din Convenție, constatând următoarele:  

Ingerinţa avea ca scop, în speţă, permiterea stabilirii adevărului în cadrul unei 

proceduri penale şi urmărea, aşadar, apărarea ordinii. Rămâne de stabilit dacă o asemenea 

ingerinţă „era necesară într-o societate democratică” pentru atingerea acestor obiective. 

Potrivit jurisprudenţei constante a Curţii, statele contractante beneficiază de o anumită 

marjă de apreciere pentru a se pronunţa cu privire la existenţa şi întinderea unei asemenea 

necesităţi, dar această marjă merge împreună cu un control european bazat în acelaşi timp pe 

lege şi pe deciziile de punere în aplicare, chiar şi atunci când acestea emană de la o jurisdicţie 

independentă (Lambert, citată anterior, pct. 30). În mod similar, indiferent de sistemul de 

supraveghere reţinut, Curtea trebuie să fie convinsă de existenţa unor garanţii adecvate şi 

eficiente împotriva abuzurilor. Această apreciere nu are decât un caracter relativ, ea depinde, 

printre altele, de tipul de recurs oferit de dreptul intern. Prin urmare, este necesar să se 

examineze dacă procedurile destinate controlului adoptării şi aplicării de măsuri restrictive pot 

limita ingerinţa care rezultă din legislaţia incriminată la ceea ce este necesar într-o societate 

democratică (Klass şi alţii împotriva Germaniei, 6 septembrie 1978, pct. 50 şi urm., seria A, 

nr. 28).  

În speţă, Curtea observă că reclamantul s-a plâns în faţa sa de o interceptare a 

convorbirilor lui telefonice şi subliniază calitatea de avocat şi relaţia sa profesională cu C.I. În 

această privinţă, Curtea reaminteşte că interceptarea convorbirilor dintre un avocat şi clientul 

său aduce atingere fără îndoială secretului profesional, care reprezintă baza relaţiei de 

încredere între aceste două persoane. Prin urmare, în contextul cauzei aflate în discuţie, C.I. 

putea denunţa, dacă era cazul, o atingere adusă drepturilor sale, pe motiv de interceptare a 

convorbirilor cu avocatul său. Astfel, reclamantul poate totodată denunţa o atingere adusă 

dreptului său la respectarea vieţii private şi a corespondenţei, pe motiv de interceptare a 
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convorbirilor sale, independent de calitatea de a sta în justiţie a clientei sale. În mod cert, 

reclamantul nu a făcut el însuşi obiectul unei autorizaţii de punere sub ascultare din cauza 

calităţii de avocat sau a relaţiei sale cu C.I. (a se vedea, mutatis mutandis, André şi alţii 

împotriva Franţei, nr. 18603/03, pct. 41, 24 iulie 2008). Nu este mai puţin adevărat că, atunci 

când convorbirile unei persoane sunt înregistrate şi sunt utilizate în cadrul unei proceduri 

penale, partea interesată trebuie să aibă posibilitatea unui „control efectiv”, pentru a putea 

contesta ascultările telefonice în cauză (a se vedea, mutatis mutandis, Matheron, citată 

anterior, pct. 36, şi Xavier Da Silveira împotriva Franţei, nr. 43757/05, pct. 44, 21 ianuarie 

2010).  

În această privinţă, Curtea observă că autorizaţia de a înregistra convorbirile purtate de 

C.I. a fost emisă de o instanţă. Cu toate acestea, autorizaţia menţionată o viza pe C.I. şi nu pe 

reclamant, astfel încât nu se poate concluziona că instanţa a examinat a priori necesitatea 

măsurii cu privire la partea interesată. În plus, Curtea reaminteşte că a respins deja 

raţionamentul care conduce la concluzia potrivit căreia calitatea de magistrat a celui care 

dispune şi supraveghează înregistrările implică, ipso facto, legalitatea şi conformitatea 

acestora cu art. 8 din Convenţie, un astfel de raţionament făcând inoperant orice recurs 

formulat de părţile interesate (a se vedea, mutatis mutandis, Matheron, citată anterior, pct. 40). 

Prin urmare, este necesar să se examineze dacă reclamantul a avut la dispoziţie o cale 

de atac pentru a solicita a posteriori verificarea înregistrărilor în litigiu. Curtea observă în 

această privinţă că, potrivit dreptului intern în vigoare la data producerii faptelor, trebuia ca 

înregistrările să fie certificate de instanţă în cadrul unei proceduri în cursul căreia persoana 

pusă sub ascultare să fie prezentă. În acest cadru, instanţa era chemată să verifice pertinenţa 

unor astfel de înregistrări şi să decidă fie depunerea lor la dosarul penal, fie distrugerea lor. 

De asemenea, Curtea observă că, potrivit Guvernului, art. 913 alin. (7) C.proc.pen. nu 

era aplicabil în speţă în cadrul procedurii de certificare, pe motiv că C.I. nu avea calitatea de 

inculpat. Or, se pare că textul legii nu se referea în mod expres la calitatea de „inculpat” a 

persoanei puse sub ascultare şi că menţiona cuvântul „justiţiabil”. În orice caz, oricare ar fi 

interpretarea dată termenului „justiţiabil”, Curtea observă că reclamantul, ale cărui convorbiri 

– considerate utile – au fost depuse la dosar într-o cauză penală, nu avea, potrivit dreptului 

intern, calitatea pentru a interveni în nume propriu în procedura de certificare: partea 

interesată nu putea aşadar nici să solicite controlul, pe baza propriilor sale argumente, privind 

legalitatea şi necesitatea înregistrărilor, nici să ceară punerea în balanţă a intereselor justiţiei 

în raport cu dreptul său la respectarea vieţii private şi a corespondenţei.(...)  

Totodată, Curtea nu contestă că inculpaţii ar putea ridica argumente referitoare la 

legalitatea înregistrărilor în cauză în cadrul unei proceduri penale deschise împotriva lor. Nu 

este mai puţin adevărat că reclamantul nu beneficia în mod direct de acest drept, el fiind 
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condiţionat de trimiterea în judecată a clienţilor săi şi de interesele acestora din urmă în 

procedură. Prin urmare, având în vedere cele de mai sus, Curtea consideră că accesibilitatea 

acestei căi de atac era în mod necesar incertă (a se vedea, mutatis mutandis, Société Canal 

Plus şi alţii împotriva Franţei, nr. 29408/08, pct. 40, 21 decembrie 2010).(...) În consecinţă, 

având în vedere cele de mai sus, Curtea constată că ingerinţa în litigiu a fost, în speţă, 

disproporţionată cu scopul urmărit şi că, prin urmare, persoana în cauză nu a beneficiat de un 

„control efectiv” impus de statul de drept şi care să poată limita ingerinţa a ceea ce era 

„necesar într-o societate democratică”. 

 

 I.3.5. Pregătirea profesională a judecătorilor şi a personalului auxiliar 

Dincolo de faptul că reprezintă unul dintre factorii care influenţează esenţial calitatea 

actului de justiţie, pregătirea profesională a judecătorilor reprezintă garanţia independenţei şi 

imparţialităţii în exercitarea funcţiei 

În ceea ce priveşte perfecţionarea continuă descentralizată, la nivelul instanţei s-a 

întocmit la sfârşitul anului 2014 planul de învăţământ profesional pentru anul 2015. 

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. 

În cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, în anul 2015 s-a manifestat o preocupare 

constantă asupra formării profesionale a întregului personal, în contextul unei legislaţii în 

continuă schimbare şi a unei jurisprudenţe provocatoare din partea Curţii Constituţionale a 

României, Curţii Europene a Drepturilor Omului şi Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

În cadrul Secţiei Civile s-au desfăşurat următoarele şedinţe de învăţământ profesional: 

 
 

Nr. 

crt. 

 

           Tematica 

 

Judecător 

responsabil 

 

    Referent 

 

 

      Locul        

desfăşurării 

    

     Data/ora 

1. Incompatibilitatea 

judecătorului în 

reglementarea Noului 

Cod de procedură civilă 

Jud. 

Oancea 

Cătălin 

Jud. Mihali-

Viorescu 

Lucian 

Sediul 

instanţei 

30.01.2015 

Ora 14:00 

2. Reprezentarea părţilor 

în judecată 

 

Jud. 

Popescu 

Mariana 

Jud. Oancea 

Cătălin 

Sediul 

instanţei 

27.02.2015 

Ora 14:00 
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3. Citarea şi comunicarea 

actelor de procedură. 

Citarea prin publicitate 

Jud. 

Mihali-

Viorescu 

Lucian 

Jud. Oancea 

Cătălin 

Sediul 

instanţei 

27.03.2015 

Ora 14:00 

4. Contestaţia la executare Jud. Arghir 

Bogdan 

Alex 

Jud. Oancea 

Cătălin 

Sediul 

instanţei 

24.04.2015 

Ora 14:00 

5. Stabilirea instanţei 

competente în cazul 

cererilor  privind 

constatarea caracterului 

abuziv al clauzelor 

contractului de credit 

 

Jud. Nistor 

Florela 

 

Jud. Oancea 

Cătălin 

 

Sediul 

instanţei 

 

29.05.2015 

Ora 14:00 

6. Competenţa 

internaţională a 

instanţelor române 

Jud. Anca 

Pena 

Jud. Oancea 

Cătălin 

Sediul 

instanţei 

26.06.2015 

Ora 14:00 

7. Procedura specială  de 

evacuare din imobilele 

folosite sau ocupate fără 

drept 

Ivan 

Mihaela 

Jud. Oancea 

Cătălin 

Sediul 

instanţei 

25.09.2015 

Ora 14:00 

8.  

Procedura partajului 

 

 

Ecaterina 

Florea 

 

Jud. Oancea 

Cătălin 

 

Sediul 

instanţei 

 

30.10.2015 

Ora 14:00 

9. Procedura privitoare la 

înscrierea drepturilor 

dobândite  în temeiul 

uzucapiunii 

Jud. Viorel 

Georgeana 

Jud. Oancea 

Cătălin 

Sediul 

instanţei 

27.11.2015 

Ora 14:00 

10 Aplicarea în timp a 

dispozițiilor Noului cod 

civil 

Duma 

Roxana 

Jud. Oancea 

Cătălin 

Sediul 

instanţei 

10.12.2015 

Ora 14:00 

 

În cadrul Secţiei penale s-au desfăşurat următoarele şedinţe de învăţământ profesional: 
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Nr. 

Crt. 

           

              Tematica 

 

 Judecător 

responsabil 

 

    Referent 

 

    Locul        

desfăşurării 

 

     Data/ora 

1. Măsurile de siguranţă cu 

caracter medical 

jud. Iura 

Elena 

Andreea 

Veronica 

Andreea 

Jud. Alina 

Nadia 

Guluţanu 

Sediul 

instanţei 

26.01.2015, 

Ora 15:00 

2. Controlul judiciar jud. 

Boerescu 

Ciprian 

Jud. Alina 

Nadia 

Guluţanu 

Sediul 

instanţei 

23.02.2015, 

Ora 15:00 

3. Judecata în formă 

simplificată  

jud. 

Uncheşelu 

Alina 

Marcela 

Jud. Alina 

Nadia 

Guluţanu 

Sediul 

instanţei 

24.03.2015, 

Ora 15:00 

4. Instituţia recidivei jud. Rizescu 

Florina 

Jud. Alina 

Nadia 

Guluţanu 

Sediul 

instanţei 

27.04.2015, 

Ora 15:00 

5. Redeschiderea procesului 

penal  în cazul judecăţii 

în lipsa persoanei 

condamnate  

jud. Iura 

Elena 

Veronica 

Andreea 

Jud. Alina 

Nadia 

Guluţanu 

Sediul 

instanţei 

25.05.2015, 

Ora 15:00 

6. Renunţarea la aplicarea 

pedepsei 

jud. 

Uncheşelu 

Alina-

Marcela 

Jud. Ioana 

Bogdan 

Sediul 

instanţei 

22.06.2015, ora 

15:00 

7. Pedepsele 

complementare şi 

jud. 

Rizescu 

Jud. Ioana 

Bogdan 

Sediul 

instanţei 

27.07.2015, ora 

15:00 
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accesorii  

 

Florina  

9. Procedura reabilitării jud. 

Ciorgodă 

Toma 

Florian 

Jud. Ioana 

Bogdan 

Sediul 

instanţei 

28.09.2015, ora 

15:00 

10. Reglementarea 

concursului de 

infracţiuni în vechiul şi 

noul cod penal   

jud. 

Boerescu 

Ciprian 

Jud. Ioana 

Bogdan 

Sediul 

instanţei 

27.10.2015, ora 

15:00 

11. Suspendarea sub 

supraveghere  

jud. 

Vârșescu 

Mariana 

Constanţa 

Jud. Ioana 

Bogdan 

Sediul 

instanţei 

Preşedinte 

23.11.2015, ora 

15:00 

12. Obligarea asigurătorului 

la plata despăgubirilor 

materiale solicitate de 

unitatea spitalicească în 

cauzele de vătămare 

corporală din culpă şi 

ucidere din culpă 

jud. Moise 

Marian 

Virgil 

 

Jud. Ioana 

Bogdan 

Sediul 

instanţei 

14.12.2015, ora 

15:00 

 

 

În cadrul programului de formare profesională continuă la nivel descentralizat s-au desfăşurat 

următoarele şedinţe: 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Domeniul 

             

                 Tema 

Nume şi 

prenume 

judecător 

responsabil 

 FDC 

Nume şi 

prenume 

referent/ 

moderator 

 

      Locul 

desfăşurării 

 

 

   Data 

1.  

 

Civil 

Competenţa conform 

NCPC. Analiza 

situaţiilor mai 

frecvente în care 

 

Lucian 

Mihali-

Viorescu 

 

Lucian 

Mihali-

Viorescu 

 

Sediul 

instanţei 

 

21 mai 

2015 

ora 14 



      

 

 

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

 

 

 

 
 

Operator de date cu caracter personal nr. 2891 Pagina 44 

 

există discuţii asupra 

competenţei. 

2.  

 

Civil 

Incompatibilitatea 

conform NCPC. 

Analiza situaţiilor 

mai frecvente în care 

se formulează cereri 

de abţinere. 

 

Lucian 

Mihali-

Viorescu 

Lucian 

Mihali-

Viorescu 

Sediul 

instanţei 

19 

nov. 

2015 

ora 14 

3.  

Penal 

Măsurile asigurătorii 

în procesul penal. 

Examen de 

jurisprudenţă 

Jud. Iura 

Elena 

Veronica 

Andreea 

Jud. Iura 

Elena 

Veronica 

Andreea 

Sediul 

instanţei 

25.05.

2015, 

Ora 

15:00 

4.  

Penal 

Plângerea împotriva 

soluţiilor de 

neurmărire sau de 

netrimitere în 

judecată. Examen de 

jurisprudenţă 

Jud. Ioana 

Bogdan 

Jud. Ioana 

Bogdan 

Sediul 

instanţei 

23.11.

2015, 

ora 

15:00 

 

Pe parcursul anului 2015 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.  

Oancea 

Adrian 

Cătălin  

Vicepreşedinte  Civilă 
Seminarul cu tema „Insolvenţa persoanei 

fizice”, 10.12.2015; 

2.  

Viorel 

Georgeana 

Preşedintele 

Secţiei civile 
Civilă 

  Seminarul de formare a formatorilor 

dedicat coordonatorilor de practică 

implicaţi în formarea auditorilor de 

justiţie”, 7-8 decembrie 2015; 

3.  

Barcău 

Daniela 
judecător Civilă 

Seminarul cu tema Noul Cod de 

procedură civilă, 01- 02 octombrie 2015, 

Curtea de Apel Bucureşti; 

4.  

Bogdan 

Ioana 
judecător Penală 

1. Seminarul cu tema „Administrarea 

probatoriului în procesul penal din 
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perspectiva respectării dreptului la un 

proces echitabil” ,data de 13.03.2015; 

2. Conferinţa „Săptămâna Internaţională 

a Justiţiei Restaurative”, 18.11.2015 

3. Întâlnire vizând analiza practicii 

neunitare la nivelul Curţii de Apel 

Bucureşti şi a instanţelor arondate în 

materie penală, 24.11. 2015; 

4. Seminarul cu tema Etică şi 

deontologie profesională, 14- 15  

decembrie 2015, Curtea de Apel 

Bucureşti; 

5. Masă rotundă „Căile extraordinare de 

atac în Noul Cod de procedură 

penală”, 18 decembrie 2015; 

 

5.  

 

Copăcian 

Georgiana 

Olivia 

judecător Civilă 

Seminarul cu tema „The rights of the 

child in Practice exploring a 

Multidisciplinary Approach to child 

Friendly in European Law”, 7-8 decembrie 

2015; 

6.  

Crețescu 

Elena 
judecător Civilă 

Conferinţa cu tema "Medierea pentru 

judecători şi procurori", 22-23 octombrie 

2015 

7.  

Drecea Nadia judecător Civilă 

Seminarul cu tema „Folosirea 

instrumentelor juridice civile în dreptul 

european”, 27-28 aprilie 2015; 

8.  

Florea 

Ecaterina 
judecător Civilă 

Seminarul cu tema „Exerciţii practice 

pentru implementarea instrumentelor de 

cooperare judiciară în materie civilă şi 

comercială”, 22-24 aprilie 2015” 

9.  

Gavrilă 

Diana Elena 
judecător Civilă 

Conferinţa cu tema "Rolul instanţelor 

naţionale în interpretarea şi aplicarea 

dreptului consumatorului", 19-20 

octombrie 2015 

10.  

Macarie 

Adriana 
judecător Civilă Seminarul cu tema Etică şi deontologie 

profesională, 16-17 noiembrie 2015, 
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Curtea de Apel Bucureşti; 

11.  

Mihali 

Viorescu 

Lucian 

judecător Civilă 

Conferinţa cu tema "Rolul instanţelor 

naţionale în interpretarea şi aplicarea 

dreptului consumatorului", 19-20 

octombrie 2015 

12.  

Militaru 

Evda Serena 
judecător Civilă 

Seminarul cu tema Noul Cod de 

procedură civilă, 01- 02 octombrie 2015, 

Curtea de Apel Bucureşti; 

13.  

Mîndru 

Mirela 

Luminița 

judecător Civilă 

Conferinţa cu tema "Medierea pentru 

judecători şi procurori", 22-23 octombrie 

2015 

14.  

Nistor 

Florela 
judecător Civilă 

Seminarul cu tema „Folosirea 

instrumentelor juridice civile în dreptul 

european”, 27-28 aprilie 2015; 

15.  

Pelin Oana 

Elena 
judecător Penală 

Seminarul cu tema Etică şi deontologie 

profesională, 16-17 noiembrie 2015, 

Curtea de Apel Bucureşti; 

16.  

Popescu 

Ioana 

Andreea 

judecător Civilă 

Conferinţa cu tema "Medierea pentru 

judecători şi procurori", 22-23 octombrie 

2015 

17.  

Uncheșelu 

Alina 

Marcela 

judecător Penală 

Seminarul cu tema „Administrarea 

probatoriului în procesul penal din 

perspectiva respectării dreptului la un 

proces echitabil”, 13.03.2015 

 

 O atenţie deosebită s-a acordat şi formării profesionale a personalului auxiliar, fiind 

organizate şedinţe de învăţământ profesional pentru diferitele compartimente ale instanţei, 

astfel: 

Nr. 

Crt. 

 

         Tematica 

Judecător 

responsabil 

Referent Locul 

desfăşurării 

Data/ 

ora 

1 Atribuţiile grefierului 

delegate la 

Judecător 

Georgeana 

Gref. 

Cerasela 

Sediul 

instanţei 

24.03.

2015, 
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 Totodată, în decursul anului 2015 personalul auxiliar al instanţei a participat la 

programele de formare continuă organizate, în principal, de Şcoala Naţională de Grefieri, 

după cum urmează: Creţu Laura (Seminar organizata Centrul de Pregătire Iaşi, 23-25 

septembrie 2015), Dobre-Agapie Iuliana (Seminarii cu temele „Separarea funcţiilor judiciare 

– judecătorul de drepturi şi libertăţi”, „Separarea funcţiilor judiciare - judecătorul de cameră 

compartimentul 

persoane juridice 

Viorel Cîrstea ora 

14:00 

2 Camera preliminară. 

Măsuri premergătoare. 

Verificarea stării de 

arest în camera 

preliminară.  Soluţii. 

Contestaţia. Atribuţiile 

grefierului de şedinţă în 

procedura de cameră 

preliminară (art. 342- 

art. 348 cod procedură 

penală) 

Judecător 

Ioana Bogdan 

Gref. Ionel 

Crăciun 

Sediul 

instanţei 

22.06.

2015, 

ora 

14:00 

3 Activitatea grefierilor 

în Noul Cod de 

procedură civilă. 

Principiul celerităţii. 

Regularizarea cererii de 

chemare în judecată.  

Judecător 

Georgeana 

Viorel 

 

Gref. 

Alina 

Drăgănesc

u 

Sediul 

instanţei 

28.09.

2015, 

ora 

14:00 

4 Supravegherea tehnică. 

Noţiune. Procedura de 

soluţionare a cererilor 

având ca obiect 

emiterea/ prelungirea 

mandatelor de 

supraveghere tehnică. 

Conservarea 

materialelor rezultate 

din supravegherea 

tehnică. 

Judecător 

Ioana Bogdan 

Gref. 

Elena 

Daniela 

Dumitru 

Sediul 

instanţei 

14.12.

2015, 

ora 

14:00 
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preliminară” şi „Judecata în procesul penal”, 7 – 9 decembrie 2015;), Ghebaură-Dumitru 

Elena Daniela (Seminarul cu tema „Drept procesual civil. Drept procesual penal. Comunicare 

şi deontologie”, 26 octombrie – 2 noiembrie 2015, Centrul de Pregătire şi Perfecţionare 

Cheia). 

 

Capitolul II Principalele modificări legislative cu impact asupra 

activităţii sistemului judiciar în anul 2015 
 

A. În materie civilă şi procesual civilă 

 Deşi în cursul anului 2015, în materie civilă, nu au existat modificări legislative cu un 

impact semnificativ asupra activităţii instanţei, în această perioadă s-a resimțit pe deplin 

efectul modificărilor realizate în cursul anului 2014. 

 Modificări legislative cu impact asupra activităţii instanţei: 

 În acest sens trebuie avute în vedere, în primul rând, 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. 6401  C.proc.civ. (devenit art. 641 în urma republicării 

Codului de procedură civilă) 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 cursul anului 2015 a creştere foarte mare a numărului 

cererilor de învestire cu formulă executorie. 

 Apreciem că o astfel de modificare legislativă a determinat, în fapt, o competenţă 

aproape exclusivă pentru cererile de învestire cu formulă executorie pentru instanţele din 

Bucureşti, 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. 

- 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. 

651 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 304.523 persoane. 
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- modificarea art. 717 alin. 2 C.proc.civ. prin care s-a stabilit inaplicabilitatea 

dispoziţiilor art. 200 C.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 comunicare 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.)  sau nu erau timbrate. 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 o prelungire a duratei de soluţionare, 

intimatul fiind nevoit să-şi completeze apărările după complinirea lipsurilor cererii. 

- modificarea O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a 

tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România,  prin introducerea  în 

cuprinsul acestui act normativ a  dispoziţiilor art. 10¹, prin care s-a stabilit competenţa 

judecătoriei în raza teritorială a căreia contravenientul domiciliază sau îşi are sediul  de a 

soluţiona plângerea  împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, a determinat o 

creştere a numărului dosarelor înregistrate în cursul anului 2015. 

a. Decizii ale Curții  Constituționale a României cu impact asupra activității 

instanței atât în materia dreptului civil cât și în materia dreptului 

procesual civil 

Potrivit comunicatului emis în data de 17.12.2015, Curtea Constituțională, cu 

majoritate de voturi, a admis  excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile 

art.666 din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale.  

Curtea a stabilit că acestea contravin prevederilor constituţionale ale art.1 alin.(4), prin 

prisma exercitării de către executorii judecătoreşti a unei activităţi specifice instanţelor 

judecătoreşti, precum şi ale art.21 alin.(3) şi art.124, prin prisma faptului că declanşarea 

procedurii executării silite este sustrasă controlului judecătoresc, iar, în acest fel, pe de o 

parte, exigenţele dreptului la un proces echitabil, sub aspectul imparţialităţii şi independenţei 

autorităţii, nu sunt respectate, iar, pe de altă parte, înfăptuirea justiţiei este „delegată” 

executorului judecătoresc. 

Deşi decizia nu a fost publicată în Monitorul Oficial şi a fost pronunţată la sfârşitul 

anului 2015, se preconizează că modificarea legislativă impusă de instanţa de contencios 

constituţional va avea un impact semnificativ asupra activităţii instanţei. 

b. Recursuri în interesul Legii 

1. Decizia nr. 1/2015, publicată în M.Of. nr. 197/25.03.2015, prin care s-au stabilit 

următoarele: 
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 În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 50 alin. (2) şi 50
1
 alin. (1) din Legea nr. 

10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 

1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instanţa de 

judecată învestită cu soluţionarea unei cereri în plata preţului de piaţă, întemeiată pe 

prevederile art. 50
1
 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, poate acorda reclamantului preţul actualizat plătit la momentul 

încheierii contractului de vânzare-cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru 

reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea 

statului, cu modificările ulterioare, în cazul în care constată ca fiind îndeplinite condiţiile 

prevăzute de dispoziţiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, numai dacă s-a formulat un capăt de cerere distinct în acest sens. 

2. Decizia nr. 6/2015, publicată în M.Of. nr. 199/25.03.2015, prin care s-au stabilit 

următoarele: 

 În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 4 pct. 1-4 şi 

art. 7 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, procesele-verbale de 

constatare şi sancţionare a contravenţiilor, prevăzute de art. 8 alin. (1) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe 

reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, încheiate potrivit art. 9 alin. (1) lit. a), 

alin. (2) şi (3) din acest act normativ, transmise persoanelor sancţionate contravenţional pe 

suport hârtie, sunt lovite de nulitate absolută în lipsa semnăturii olografe a agentului 

constatator. 

3. Decizia nr. 12/2015, publicată în M.Of. nr. 678/07.09.2015, prin care s-au stabilit 

următoarele:  

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1073 şi art. 1077 din Codul civil de la 

1864, art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 

proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 1.279 alin. (3) teza I şi art. 1.669 alin. (1) din Codul civil, în situaţia în care 

promitentul-vânzător a promis vânzarea întregului imobil, deşi nu are calitatea de proprietar 

exclusiv al acestuia, promisiunea de vânzare nu poate fi executată în natură sub forma 

pronunţării unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare pentru întregul 

bun, în lipsa acordului celorlalţi coproprietari. 

4. Decizia nr. 8/2015, publicată în M.Of. nr. 690/11.09.2015, prin care s-au stabilit 

următoarele:  



      

 

 

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

 

 

 

 
 

Operator de date cu caracter personal nr. 2891 Pagina 51 

 

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. f) şi art. 10 din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 

art. 94 şi art. 95 din Codul de procedură civilă, litigiile având ca obiect acţiuni prin care se 

solicită de către o direcţie generală de asistenţă socială şi protecţia copilului obligarea unui 

consiliu judeţean sau local ori a unei alte direcţii generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului la suportarea cheltuielilor de întreţinere pentru persoane care beneficiază de măsuri 

de protecţie prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, sunt de competenţa instanţelor de contencios administrativ. 

5. Decizia nr. 19/2015, publicată în M.Of. nr. 11/07.01.2016, prin care s-au stabilit 

următoarele:  

În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă 

şi art. 56, art. 76 şi art. 82 din Legea nr. 71/2011 stabileşte că procedura specială reglementată 

de prevederile art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă nu este aplicabilă în privinţa 

posesiilor începute anterior intrării în vigoare a Codului civil. 

6. Decizia nr. 21/2015, publicată în M.Of. nr. 943/21.12.2015, prin care s-au stabilit 

următoarele:  

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 527 alin. (2) şi art. 529 alin. (1) şi (2) din 

Codul civil, echivalentul valoric al normei de hrană prevăzute de art. 2 alin. (4) şi art. 4 alin. 

(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale 

personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se include în totalul veniturilor nete 

lunare în raport de care se stabileşte pensia de întreţinere datorată de către părinte copilului. 

c. Hotărâri de dezlegare a unor chestiuni de drept  

Decizia nr. 34/2015, publicată în M.Of. nr. 945/21.12.2015, prin care s-a stabilit că, în 

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 628 alin. (3) din Codul de procedură civilă, 

cheltuielile de judecată se circumscriu noţiunii de obligaţie principală în titlul executoriu şi 

pot fi supuse actualizării în cadrul executării silite. 

B. În materie penală și procesual penală 

 În cursul anului 2015 practica judiciară în materie penală a fost influențată în mare 

parte de modificările legislative apărute atât pe fondul deciziilor de neconstituționalitate 

pronunțate de Curtea Constituțională a României, cât și pe fondul intrării în vigoare a unor noi 

acte normative de modificare a instituțiilor deja existente încă din anul 2014, ca urmare a 

intrării în vigoare a noilor reglementări procesual penale.  
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 Deși Codul Penal nu a suferit schimbări legislative majore, normele procesual penale 

au fost modificate mai ales în privința măsurilor preventive intrând în vigoare Ordonanța de 

urgență nr. 24/2015  și Legea 318/2015. De asemenea, în data de 17.10.2015 a intrat în 

vigoare modificarea Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, fiind introdus un nou articol 

respectiv art. 12¹. Aportul acestui articol în practica judiciară a constat în introducerea unor 

noi cereri în temeiul art. 152 C.proc.pen.   

 Înainte de prezentarea principalelor modificări legislative cu impact asupra activităţii 

instanţei, trebuie precizat că anul 2015, deși din punct de vedere al aportului normativ, nu a 

vizat la fel de multe noutăți legislative precum anul 2014, a fost totuși un an de tranziție și de 

adaptare legislativă, fiind pronunțate în cursul acestui an mai multe decizii ale Curții 

Constituționale, care au avut un impact semnificativ asupra activității Judecătoriei Sectorului 

2 București.  

 Verificarea constată a practicii constituționale s-a făcut de către judecătorii cu atribuții 

în acest sens și cu efortul fiecărui judecător membru al Secției Penale deoarece fiecare 

modificare, pe cât posibil a fost dezbătută în cadrul întâlnirilor Secției, doamnele şi domnii 

judecători manifestându-și disponibilitatea pentru participarea la cursuri de formare continuă 

în ceea ce privește aspectele de practică neunitară.  

 Modificări legislative cu impact asupra activităţii instanţei: 

 În cursul anului 2015 prin OUG nr. 24/2015 au fost modificate articolele 207, 208 și 

222 C.proc.pen. Aceste modificări nu au rămas fără efect în ceea ce privește activitatea 

Judecătoriei Sectorului 2 București, mai ales în ceea ce privește măsura arestului la domiciliu, 

luată ca măsură preventivă în cursul camerei preliminare sau în cursul judecății.  

 Forma actuală a articolului 222 C.proc.pen. este rezultatul pronunțării unor decizii de 

neconstituționalitate (Decizia 361/2015 și Decizia 750/2015 ale Curții Constituționale 

Române) care au atras modificarea acestuia prin actul normativ menționat mai sus. Efectele 

asupra jurisprudenței judecătoriei Sectorului 2 București au fost acelea vizând reanalizarea 

măsurii preventive luate în cauză. Prin urmare impactul asupra sistemului judiciar nu a fost 

unul însemnat neimplicând din partea instanței alocarea unor resurse deosebite pe plan 

administrativ, nefiind înregistrate fluctuații majore în cadrul volumului de activitate al 

instanței numai din acest punct de vedere. 

 Prin Legea 318/2015, intrată în vigoare la data de 27.12.2015, au fost modificate 

dispozițiile art. 252 și 252¹ C.proc.pen, dar aceste modificări nu au avut nici un impact asupra 

activității judecătoriei.  

 Prin modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice - fiind introdus un nou articol 
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respectiv art. 12¹ - volumul de activitate al instanței s-a mărit prin introducerea de către 

organele de urmărire penală, potrivit dispozițiilor art. 152 C.proc.pen. rap. la art. 12¹ din 

Legea 506/2004, a cererilor de autorizare prealabilă a obținerii datelor generate sau prelucrate 

de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau furnizorii de servicii de 

comunicații electronice destinate publicului, altele decât conținutul comunicațiilor și deținute 

de către aceștia. Prin urmare, după intrarea în vigoare a acestor dispoziții legale și până la 

sfârșitul anului 2015, instanța a fost sesizată cu un număr de 124 de dosare penale cu acest 

obiect.  

a. Decizii ale Curții  Constituționale a României cu impact asupra activității 

instanței atât în materia dreptului penal cât și în materia dreptului procesual 

penal  

 Anul 2015 a fost marcat de o serie de decizii ale Curții Constituționale a României cu 

însemnate consecinţe practice, printre cele mai importante fiind:  

 - în data de 15.01.2015, a fost publicată în Monitorul Oficial al României Decizia nr. 

712 din 4.12.2014, prin care au fost declarate neconstituționale dispozițiile art. 211-217 

C.proc.pen., acestea rămânând fără aplicabilitate practică, având în vedere că textele 

neconstituționale au fost modificate înainte de publicarea în Monitorul Oficial a acestei 

decizii de neconstituționalitate.  

 - în data de 27.01.2015, a fost publicată în Monitorul Oficial al României decizia curții 

Constituționale nr. 732 prin care s-a declarat în parte neconstituțional art. 336 alin. 1 și alin. 3 

C.proc.pen., în sensul că sintagma „la momentul prelevării mostrelor biologice” din 

cuprinsul dispozițiilor art.336 alin.(1) din Codul penal este neconstituțională. Față de această 

decizie, constatăm că la nivelul Judecătoriei Sectorului 2 București a fost înregistrată practică 

unitară în sensul analizării întrunirii elementelor constitutive ale infracțiunii la momentul 

surprinderii în trafic a conducătorului auto, existând atât decizii de condamnare a inculpaților 

trimiși în judecată în ceea ce privește această infracțiune, cât și de achitare în măsura în care 

probatoriul a fost în acest sens.  

 - la data de 09.02.2015 a fost publicată în Monitorul Oficial decizia de interpretare a 

Curții Constituționale a României vizând dispozițiile art. 112¹ alin. 2 lit. A din C.pen. 

referitoare la interpretarea acestui articol în sensul că dispozițiile art.112 indice 1 alin.(2) lit. 

a) din Codul penal sunt constituționale în măsura în care confiscarea extinsă nu se aplică 

asupra bunurilor dobândite înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2012 pentru 

modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr.286/2009 privind Codul 

penal. Această decizie nu a avut un impact semnificativ asupra practicii judiciare existente la 

nivelul Judecătoriei Sectorului 2 București.  
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 - la data de 18.03.2015 a fost publicată în Monitorul Oficial decizia nr. 67/26.02.2015 

vizând excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 din Legea 682/2002 privind 

protecția martorilor potrivit căreia soluția legislativă reglementată de art.19 din Legea 

nr. 682/2002 care exclude de la beneficiul reducerii la jumătate a limitelor pedepsei 

prevăzute de lege persoana care are calitatea de martor, în sensul art.2 lit. a) pct.1, și care 

nu a comis o infracțiune gravă este neconstituțională. În urma acestei decizii de 

neconstituționalitate, au fost înregistrate pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 București mai 

multe dosare în care s-au invocat în calea de atac excepțională a revizuirii aspecte privind 

aplicabilitatea dispozițiilor art. 19 din legea mai sus menționată. Din punct de vedere 

administrativ, dosarele menționate nu au implicat măsuri deosebite.  

 - la data de 13.03.2015 a fost publicată în Monitorul Oficial decizia Curții 

Constituționale nr. 76/26.02.2015, constatându-se că soluția legislativă de excludere a 

procurorului de la dezbaterea contradictorie a probelor cuprinsă în art. 374 alin.(7) teza a doua 

din Codul de procedură penală este neconstituțională. Decizia menționată nu a influențat în 

mod deosebit încărcătura instanțelor.  

 - la data de 21.04.2015 a fost publicată în Monitorul  Oficial decizia Curții 

Constituționale nr. 166/17.03.2015, constatându-se că dispozițiile art. 549 indice 1 alin. (2) 

din Codul de procedură penală sunt neconstituționale; soluția legislativă cuprinsă în art. 549 

indice 1 alin. (3) din Codul de procedură penală, potrivit căreia judecătorul de cameră 

preliminară se pronunță „în camera de consiliu, fără participarea procurorului ori a 

persoanelor prevăzute la alin.(2)”, este neconstituțională; soluția legislativă cuprinsă în 

art.549 indice 1 alin.(5) din Codul de procedură penală, potrivit căreia instanța ierarhic 

superioară ori completul competent se pronunță „fără participarea procurorului și a 

persoanelor prevăzute la alin.(2)”, este neconstituțională. Decizia de admitere a avut o 

influență asupra sistemului judiciar în sensul în care s-a mărit durata de soluționare a cererilor 

vizând procedura de confiscare sau desființare a unui înscris, ca urmare a citării în calitate de 

intimat a persoanelor vizate de confiscare. După publicarea acestei decizii de 

neconstituționalitate, au fost promovate 128 astfel de dosare, din care au fost soluționate 128 

de cauze penale.  

 - la data de 26.05.2015 a fost publicată în Monitorul Oficial decizia Curții 

Constituționale a României nr. 235/07.04.2015, prin care s-a constatat că dispozițiile art. 488 

din Codul de procedură penală, precum și soluția legislativă cuprinsă în art. 484 alin.(2) din 

Codul de procedură penală, care exclude persoana vătămată, partea civilă și partea 

responsabilă civilmente de la audierea în fața instanței de fond, sunt neconstituționale.  

 - la data de 19.05.2015 a fost publicată în Monitorul Oficial decizia nr. 336 din data de 

30.04.2015 a Curții Constituționale a României, decizie de interpretare a dispozițiilor art. 235 
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alin. 1 C.proc.pen., conform căreia dispozițiile art. 235 alin.(1) din Codul de procedură 

penală sunt constituționale în măsura în care nerespectarea termenului „cu cel puțin 5 zile 

înainte de expirarea duratei arestării preventive” atrage incidența art. 268 alin.(1) din Codul 

de procedură penală. În urma acestei decizii de interpretare s-a apreciat că termenul de 5 

zile reglementat în cadrul instituției prelungirii măsurii preventive a arestului preventiv este 

unul imperativ, Curtea reținând că nerespectarea termenului de depunere a propunerii de 

prelungire a arestării preventive la judecătorul de drepturi și libertăți „cu cel puțin 5 zile 

înainte de expirarea duratei arestării preventive” este de natură să cauzeze o vătămare 

procesuală, concretizată în încălcarea dreptului fundamental la apărare al inculpatului 

arestat, așa încât sunt incidente normele procesual penale ale art. 268 alin.(1) din Codul de 

procedură penală, sancțiunea pentru nerespectarea acestui termen fiind decăderea 

procurorului din exercițiul dreptului de a depune propunerea de prelungire a duratei 

arestului preventiv și nulitatea absolută a actului făcut peste termen. Prin urmare, ulterior 

datei de 30.04.2015, în cadrul practicii Judecătoriei Sectorului 2 București s-a apreciat că 

formularea referatului cu propunere de prelungire a măsurii preventive a arestului preventiv 

cu mai puțin de 5 zile înainte de expirarea duratei pentru care s-a luat măsura preventivă 

conduce la anularea actului de procedură, fiind pronunțată în acest sens o soluție de anulare a 

actului procesual penal.  

 - la data de 12.06.2015 a fost publicată în Monitorul oficial al României decizia Curții 

Constituționale nr. 361/07.05.2015 prin care s-a constatat că dispozițiile art. 222 din Codul de 

procedură penală sunt neconstituționale. Sub acest aspect, la nivelul Secției Penale a 

Judecătoriei Sectorului 2 București, nu a fost identificată practică neunitară, aceasta fiind în 

sensul verificării legalității și temeiniciei măsurii arestului la domiciliu și eventuala plasare a 

inculpaților în cursul judecății sau în cameră preliminară sub control judiciar.  

 - la data de 12.06.2015 a fost publicată în Monitorul Oficial al României decizia nr. 

363 din data de 07.05.2015  prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate a 

dispozițiilor art. 6 din legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, 

Curtea constatând că prevederile criticate nu respectă exigențele constituționale referitoare la 

calitatea legii, respectiv nu întrunesc condițiile de claritate, precizie, previzibilitate și 

accesibilitate, fiind contrare dispozițiilor art.1 alin.(5) din Constituție. 31.  

 Față de această decizie de neconstituționalitate, la nivelul Judecătoriei Sectorului 2 

București au fost înregistrate un număr de 5 dosare având ca obiect calea de atac extraordinară 

a revizuirii, fiind invocate dispozițiile art. 453  litera f C.proc.pen. relative la cazul de 

revizuire vizând o hotărâre care se întemeiat pe o prevedere legală ce a fost declarată 

neconstituțională după ce hotărârea a devenit definitivă în situația în care consecințele 
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încălcării dispoziției constituționale continuă să se producă și nu pot fi remediate decât prin 

revizuirea hotărârii pronunțate.  

 În acest sens, s-a considerat că persoanele condamnate au la dispoziție calea prevăzută 

de art. 598 C.proc.pen., respectiv posibilitatea de a formula contestație la executare în vederea 

invocării a unei cauze de micșorare a pedepsei vizând latura penală a cauzei. La nivelul 

Judecătoriei Sectorului 2 București, practica judiciară a fost constantă de la publicarea 

deciziei menționate în cuprinsul prezentei, în sensul că au fost considerate admisibile cererile 

persoanelor condamnate și, după analiza admisibilității în principiu a acestor cereri, s-a 

procedat la desființarea hotărârii și la rejudecarea în fond a cauzei, pronunțându-se achitări cu 

privire la faptele deduse judecății.  

 - la data de 20.07.2015 a fost publicată în Monitorul Oficial decizia Curții 

Constituționale nr. 423/09.06.2015, constatându-se că soluția legislativă potrivit căreia 

contestația privind durata procesului penal se soluționează „fără participarea părților și a 

procurorului” este neconstituțională. După publicarea deciziei menționate, la nivelul 

Judecătoriei Sectorului 2 București a fost înregistrat un număr de 24 de contestații împotriva 

duratei procesului penal, durata soluționării unei astfel de cerere crescând ca urmare a 

dispoziției de citare a părților. S-a procedat la citarea părților, a subiecților procesuali și a 

tuturor persoanelor care pot fi vizate de soluția ce poate fi pronunțată în cauză (persoane 

precum cele care sunt vizate prin formularea plângerii penale sau denunțului). 

 - la data de 22.09.2015 a fost publicată în Monitorul Oficial decizia Curții 

Constituționale nr. 496/23.06.2015, potrivit căreia a fost declarat neconstituțional art. 335 

alin. 4 C.proc.pen., reţinându-se că soluția legislativă potrivit căreia judecătorul de cameră 

preliminară hotărăște „fără participarea procurorului și a suspectului sau, după caz, a 

inculpatului” este neconstituțională.  Activitatea instanței a fost influențată de această decizie 

în sensul că, după publicarea acesteia, s-a dispus citarea tuturor persoanelor interesate potrivit 

procedurii reglementate de art. 335 C.proc.pen.  

 - la data de 20.07.2015 a fost publicată în Monitorul Oficial decizia Curții 

Constituționale nr. 506/30.06.2015, potrivit căreia a fost declarat neconstituțional art. 459 

alin. 2 C.proc.pen., sens în care Judecătoria Sectorului 2 București a dispus citarea părților și 

soluționarea cauzelor cu prezența procurorului, atunci când a fost investită cu soluționarea 

unei cereri de revizuire.  

 - la data de 21.09.2015 a fost publicată în Monitorul Oficial decizia Curții 

Constituționale nr. 496/23.06.2015, potrivit căreia a fost declarat neconstituțional art. 431 

alin. 1 C.proc.pen., astfel că Judecătoria Sectorului 2 București a dispus citarea părților și 

soluționarea cauzelor cu prezența procurorului, atunci când a fost investită cu soluţionarea 

unei contestații în anulare.  
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 - la data de 21.09.2015 a fost publicată în Monitorul Oficial decizia Curții 

Constituționale nr. 552/16.07.2015, prin care s-a declarat neconstituțional art. 3 alin. 3 teza a 

II – a C.proc.pen., Curtea reținând că judecătorul care dispune începerea judecății, în baza 

art.341 alin.(7) pct.2 lit. c) din Codul de procedură penală, este incompatibil să exercite și 

funcția de judecată, în caz contrar încălcându-se art.21 alin.(3) din Constituție referitor la 

dreptul la un proces echitabil, și art.124 alin.(2) din Legea fundamentală, potrivit căruia 

justiția este unică, imparțială și egală pentru toți. Pentru aceste motive, Curtea a constatat că 

prevederile art.3 alin.(3) teza a doua din Codul de procedură penală sunt neconstituționale cu 

privire la soluția legislativă conform căreia exercitarea funcției de judecată este compatibilă 

cu funcția de verificare a legalității netrimiterii în judecată. 

 - la data de 21.09.2015 a fost publicată în Monitorul Oficial decizia Curții 

Constituționale nr. 553/16.07.2015, constatându-se că sintagma „trafic de stupefiante” din 

cuprinsul dispozițiilor art. 223 alin.(2) din Codul de procedură penală este neconstituțională. 

În esență, Curtea a conchis că infracțiunea de trafic de stupefiante, care face obiectul excepției 

de neconstituționalitate, nu se regăsește definită în cuprinsul Codului penal sau al unei legi 

speciale. Sensul noțiunii de „trafic de stupefiante”, folosită de legiuitor în textul criticat, ar 

putea fi dedus doar prin interpretarea coroborată a dispozițiilor legale, respectiv art.2 lit. d) 

din Legea nr.339/2005 și pct. I (1) din anexa la legea anterior arătată, precum și art.1 lit. b) și 

art.2—10 din Legea nr.143/2000. Or, lipsa unei definiții clare a infracțiunii de „trafic de 

stupefiante” este de natură a genera interpretări diferite de către instanțele de judecată, cu 

ocazia aplicării dispozițiilor art. 223 alin.(2) din Codul de procedură penală, în contextul 

dispunerii măsurii arestării preventive. 

 - la data de 06.11.2015 a fost publicată în Monitorul Oficial decizia Curții 

Constituționale a României nr. 631/08.10.2015, constatându-se că soluția legislativă cuprinsă 

în art. 347 alin.(1) din Codul de procedură penală potrivit căreia numai „procurorul și 

inculpatul” pot face contestație cu privire la modul de soluționare a cererilor și a excepțiilor, 

precum și împotriva soluțiilor prevăzute la art.346 alin.(3)—(5) este neconstituțională. Soluția 

a fost pronunțată luând în considerare cadrul procedurii în fața judecătorului de cameră 

preliminară, unde participă atât părțile, cât și subiecții procesuali, iar această practică s-a 

dovedit a fi constată la nivelul Judecătoriei Sectorului 2 București, participanții în cadrul 

procedurilor putând să înainteze calea de atac a contestației.  

 - la data de 15.12.2015 a fost publicată în Monitorul Oficial decizia Curții 

Constituționale a României nr. 740/03.11.2015 privind dispozițiile art. 222 alin. 10 

C.proc.pen., decizie care a rămas fără efecte practice în ceea ce privește jurisprudența 

Judecătoriei Sectorului 2 București, deoarece nu a existat niciun caz de încetare de drept a 

măsurii cu acest motiv în fața instanței sau a judecătorului de cameră preliminară.  
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b. Recursuri în interesul Legii 

 În activitatea de judecată a Secției penale a Judecătoriei Sectorului 2 București, un rol 

important l-au avut deciziile cu caracter obligatoriu pronunțate de Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, fie prin mecanismul hotărârilor prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

(art. 475 – 477
1 

C.proc.pen.), fie prin recursul în interesul legii (art. 471 – 474
1 

C.proc.pen.). 

 În ceea ce privește soluțiile date de completele pentru soluționarea recursurilor în 

interesul legii, au fost identificate următoarele decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, în 

cursul anului 2015 care au influenţat activitatea instanţei:  

1. Decizia nr. 25/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind interpretarea și 

aplicarea unitară a dispozițiilor art. 213 și art. 215 indice 1 alin. 5 C.proc.pen. 

 S-a stabilit aplicarea unitară a legii în sensul că încheierea prin care judecătorul de 

drepturi şi libertăţi soluţionează plângerea formulată de inculpat împotriva ordonanţei 

procurorului prin care s-a luat ori s-a prelungit măsura preventivă a controlului judiciar este 

definitivă.  

 Ulterior pronunțării acestei decizii, la nivelul judecătoriei sectorului 2 București a fost 

înregistrată o singură cauză de acest gen care a fost soluționată înainte de publicarea în 

Monitorul Oficial a acestei decizii. 

2. Decizia nr. 17/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind interpretarea și 

aplicarea unitară a dispozițiilor art. 19 C.pen. 

 S-a stabilit aplicarea unitară a legii în sensul că în cauzele penale având ca obiect 

infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005, instanţa, soluţionând 

acţiunea civilă, dispune obligarea inculpatului condamnat pentru săvârşirea acestor infracţiuni 

la plata sumelor reprezentând obligaţia fiscală principală datorată şi la plata sumelor 

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

 Ulterior pronunțării acestei decizii, la nivelul judecătoriei sectorului 2 București au 

fost înregistrate 2 dosare având ca obiect infracțiuni privind evaziuni fiscale – revizuire, din 

care un dosar a fost soluționat pe latură penală, latura civilă fiind lăsată nesoluționată.  

3. Decizia nr. 15/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind interpretarea și 

aplicarea unitară a dispozițiilor art. 348 C.pen. 

 S-a stabilit aplicarea unitară a legii în sensul că fapta unei persoane care exercită 

activităţi specifice profesiei de avocat în cadrul unor entităţi care nu fac parte din formele de 

organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituie 

infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi prevăzută de art. 348 Cod 

penal. 

act:69254%200
act:122672%200
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 Ulterior pronunțării acestei decizii, la nivelul judecătoriei sectorului 2 București nu au 

fost sesizate incidente procesual penale vizând aceste aspecte. Precizăm că practica 

Judecătoriei Sectorului 2 București a fost în mod constant în sensul că reprezentarea și 

asistarea părților în procesul penal va fi asigurată de către avocați sau alte persoane în 

condițiile legii.  

4. Decizia nr. 7/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind interpretarea și 

aplicarea unitară a dispozițiilor art. 399 alin. 3 lit. d și alin. 4 C.proc.pen.  

 S-a stabilit aplicarea unitară a legii în sensul că la momentul soluţionării, în primă 

instanţă, a acţiunii penale, prin pronunţarea unei măsuri educative, indiferent de natura 

acesteia, măsura arestării preventive, luată anterior faţă de inculpatul minor, încetează de 

drept, iar instanţa dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului minor arestat 

preventiv.  

 Ulterior pronunțării acestei decizii, la nivelul judecătoriei sectorului 2 București au 

fost pronunțate sentințe penale potrivit dispozițiilor menționate, încetând de drept măsura 

arestului preventiv a minorului.  

5. Decizia nr. 3/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind interpretarea și 

aplicarea unitară a dispozițiilor art. 341 alin. 1 C.proc.pen. 

 S-a stabilit aplicarea unitară a legii în sensul că în interpretarea şi aplicarea unitară a 

dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală s-a stabilit că admisibilitatea în 

principiu a contestaţiei în anulare se examinează în cameră de consiliu, fără citarea părţilor, cu 

participarea procurorului.  

 Trebuie precizat că această decizie în interesul legii a fost pronunțată anterior 

pronunțării deciziei Curții Constituționale a României nr. 496/23.06.2015, publicată în 

Monitorul Oficial din data de 21.09.2015, iar în prezent procedura prin care instanța se 

pronunță asupra admisibilității în principiu a contestației în anulare vizează atât prezența 

părților cât și prezența procurorului.  

6. Decizia nr.4/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind interpretarea și 

aplicarea unitară a dispozițiilor art. 215 alin. 8 C.proc.pen. 

  S-a stabilit aplicarea unitară a legii în sensul că în cursul urmăririi penale, competenţa 

de a dispune impunerea unor noi obligaţii pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor 

dispuse iniţial revine procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.  

 Opinăm în sensul că judecătorul de drepturi și libertăți poate, în măsura în care sunt 

formulate cereri în acest sens, să se pronunțe asupra acestor aspecte în cadrul procedurii de 

soluționare a plângerii împotriva prelungirii măsurii controlului judiciar.  

c. Hotărâri de dezlegare a unor chestiuni de drept  

act:135858%2065502583
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 În ceea ce privește practica Înaltei Curți de Casație și Justiție în completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, se remarcă faptul că în cursul anului 

2015  a fost pronunțat un număr de 84 de astfel de hotărâri, în materie penală, din care 20 de 

hotărâri au vizat soluții de admitere.  

 Dintre acestea amintim următoarele hotărâri cu un impact semnificativ asupra 

sistemului judiciar:  

1. Prin Decizia nr. 1/2015 s-a stabilit că dispoziţiile art. 308 din Codul penal 

reprezintă o variantă atenuată a infracţiunii de delapidare prevăzute de art. 295 din 

Codul penal.  

2. Prin Decizia nr. 3/2015 s-a statuat în sensul că, în aplicarea dispoziţiilor art. 6 din 

Codul penal, stabilirea pedepsei în baza legii noi, în cazul pluralităţii de infracţiuni 

care, potrivit Codului penal din 1969, presupunea reţinerea stării de recidivă 

postcondamnatorie cu revocarea suspendării condiționate, iar, potrivit Codului 

penal, condiţiile recidivei postcondamnatorii cu privire la primul termen nu mai 

sunt întrunite, se determină conform art. 44 raportat la art. 39 din Codul penal, 

referitoare la pluralitatea intermediară. 

3. Prin Decizia nr. 9/2015 s-a stabilit că încheierea unui acord de mediere constituie o 

cauză sui-generis care înlătură răspunderea penală, distinctă de împăcare, iar 

încheierea unui acord de mediere în condiţiile Legii nr. 192/2006 poate interveni în 

tot cursul procesului penal, până la rămânerea definitivă a hotărârii penale. Sub 

aspectul influenței pe care această decizie a avut-o asupra sistemului judiciar, 

amintim posibilitatea împăcării în cazul infracțiunilor de furt și furt calificat. Multe 

din infracțiunile de furt nu atrag hotărâri de condamnare ca urmare a împăcării 

părților sau a intervenirii unui acord de mediere atât pe latură penala cât și pe 

latură civilă. Utilitatea acestei decizii de dezlegare a unei chestiuni de drept este 

indubitabilă cu atât mai mult cu cât aceasta poate interveni până la data rămânerii 

definitive a hotărârii de condamnare. Pe cale de consecință poate fi prezentat un 

acord de mediere și în calea de atac a apelului, urmarea fiind aceea a încetării 

procesului față de inculpat.  

4. Prin decizia nr. 4/2015 s-a stabilit că infracţiunea de vătămare corporală din culpă 

prevăzută de art. 184 alin. 2 teza I (fapta a avut vreuna din urmările prevăzute de 

art. 182 alin. 1) şi alin. 4 din Codul penal din 1969 în ipoteza în care fapta a produs 

o vătămare ce a necesitat între 11 şi 90 de zile îngrijiri medicale şi nu îndeplineşte 

una dintre condiţiile impuse de alin. (1) al art. 196 din Codul penal este 

dezincriminată începând cu data de 1 februarie 2014. Ulterior publicării în 

Monitorul Oficial a deciziei, s-au dispus soluții de achitare a inculpaților pe 
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considerentele expuse în decizia menționată. Cu toate acestea, precizăm că la 

nivelul Judecătoriei Sectorului 2 București, nu a fost identificată practică neunitară 

vizând aspectul dezincriminării faptelor penale în contextul expus mai sus.  

5. Prin decizia nr. 11/2015 s-a stabilit că, în cazul infracţiunii de contrabandă 

prevăzută de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, se impune 

luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale a bunurilor sau mărfurilor 

introduse ilegal pe teritoriul vamal al României, concomitent cu obligarea 

inculpaţilor la plata sumelor reprezentând datoria vamală, numai în ipoteza în care 

acestea au trecut de primul birou vamal situat pe teritoriul vamal comunitar fără a 

fi fost prezentate în vamă şi transportate spre acest birou vamal 

6. Prin decizia nr. 10/2015 prin care, în interpretarea dispoziţiilor art. 367 alin. (1) şi 

(6) din Codul penal, s-a stabilit că, în ipoteza în care odată cu intrarea în vigoare a 

noului Cod penal, infracţiunea care intră în scopul grupului organizat a fost 

dezincriminată, nu mai este îndeplinită una dintre trăsăturile esenţiale ale 

infracţiunii, respectiv condiţia tipicităţii 

7. Prin decizia nr. 12/2015 s-a stabilit că, în interpretarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) 

din Codul penal, în cazul pedepselor definitive pentru infracţiuni care au produs 

consecinţe deosebit de grave potrivit Codului penal anterior, determinarea 

maximului special prevăzut de legea nouă se realizează, chiar dacă valoarea 

prejudiciului este inferioară pragului valoric prevăzut de art. 183 din Codul penal, 

prin raportare la varianta agravată a infracţiunilor limitativ enumerate în art. 309 

din Codul penal 

8. Prin decizia nr. 13/2015 s-a stabilit că, în aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul 

penal, conform Deciziei nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale, în cazul pluralităţii 

de infracţiuni constând într-o infracţiune pentru care, potrivit Codului penal 

anterior, a fost aplicată, printr-o hotărâre definitivă, o pedeapsă, cu suspendarea 

condiţionată a executării, care, conform art. 41 alin. (1) din Codul penal, nu 

îndeplineşte condiţiile pentru a constitui primul termen al recidivei 

postcondamnatorii şi, respectiv, o infracţiune săvârşită în termenul de încercare, 

pentru care legea penală mai favorabilă este legea nouă, stabilirea şi executarea 

pedepsei, în urma revocării suspendării condiţionate, se realizează potrivit 

dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a 

Legii nr. 286/2009 privind Codul penal raportat la art. 83 alin. (1) din Codul penal 

anterior. 

9.  Prin decizia nr. 20/2015 privind interpretarea art. 327 alin. (2) din Codul penal s-a 

stabilit că în interpretarea art. 327 alin. (2) din Codul penal, cerinţa esenţială a 
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elementului material al infracţiunii de Fals privind identitatea reglementată în 

varianta tip, vizând folosirea frauduloasă a unui act ce servește la identificare, 

legitimarea ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat este 

obligatorie și în ipoteza în care acțiunea de prezentare s-a făcut prin întrebuințarea 

identității reale a unei personae.  

10. Prin decizia nr. 19/2015 s-a stabilit că fapta medicului angajat cu contract de 

muncă într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate, care are calitatea 

de funcţionar public, în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. 1 lit. b teza a II-a din 

Codul penal, de a primi plăţi suplimentare sau donaţii de la pacienţi, în condiţiile 

art. 34 alin. 2 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, nu constituie o 

exercitare a unui drept recunoscut de lege având ca urmare incidenţa dispoziţiilor 

art. 21 alin. 1 teza I-a din C.pen. 

11. Prin decizia nr. 22/2015 s-a stabilit că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 

466 alin. (1) din Codul de procedură penală, obiectul cererii de redeschidere a 

procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate îl reprezintă 

numai hotărârile penale definitive prin care s-a dispus condamnarea, renunţarea la 

aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei, indiferent dacă judecata în 

primă instanţă sau în calea ordinară de atac este consecinţa rejudecării cauzei ca 

urmare a admiterii contestaţiei în anulare ori revizuirii 

12. Prin decizia nr. 25/2015 privind subiectul activ al infracţiunii prevăzute în art. 16 

din Legea nr. 194/2011 s-a stabilit că subiect activ al infracţiunii prevăzute de art. 

16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse  

susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte 

normative în vigoare, poate fi orice persoană fizică sau juridică. 

13. Prin decizia nr. 27/2015 privind interpretarea art. 335 din Codul de procedură 

penală s-a stabilit că redeschiderea urmăririi penale prevăzută de art. 335 din 

Codul de procedură penală este supusă confirmării judecătorului de cameră 

preliminară, atât în urma infirmării soluţiei procurorului de către procurorul 

ierarhic superior în procedura prevăzută de art. 336 şi următoarele din Codul de 

procedură penală, cât şi în cazul infirmării dispuse din oficiu. Obligatorie de la 

data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) 

din Codul de procedură penală. 

14. Prin decizia nr. 30/2015 s-a stabilit că în situaţia unei infracţiuni de înşelăciune 

comise sub imperiul Codului penal din 1969, care a produs un prejudiciu sub 

pragul de 2.000.000 lei, modificarea noţiunii de consecinţe deosebit de grave în 

Codul penal nu produce efectele prevăzute de art. 4 din Codul penal şi nici cele 
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prevăzute de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 şi nu conduce la 

dezincriminarea infracţiunii de înşelăciune. 

15. Prin decizia nr. 29/2015 s-a stabilit că în procedura de modificare a pedepsei 

prevăzută de art. 585 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală, în cadrul 

operaţiunii de contopire a unei pedepse cu închisoarea aplicată în temeiul Codului 

penal anterior pentru o infracţiune săvârşită sub imperiul acestei legi cu o pedeapsă 

cu închisoarea aplicată în temeiul noului Cod penal pentru o infracţiune săvârşită 

sub Codul penal anterior, se impune determinarea legii penale mai favorabile 

condamnatului conform art. 5 din Codul penal 

16. Prin decizia nr. 33/2015 privind aplicarea dispoziţiilor art. 341 alin. (6) lit. c) din 

Codul de procedură penală    s-a stabilit că  în aplicarea dispoziţiilor art. 341 alin. 

(6) lit. c) din Codul de procedură penală, judecătorul de cameră preliminară 

învestit cu soluţionarea plângerii împotriva soluţiei de renunţare la urmărirea 

penală poate dispune admiterea plângerii şi schimbarea soluţiei de renunţare la 

urmărirea penală în soluţia de clasare, atunci când petentul invocă unul din 

temeiurile de drept care atrag ca şi consecinţă imediată pronunţarea unei soluţii de 

clasare. 

 

Capitolul III Independenţa şi răspunderea judecătorilor 

  

 Independenţa judecătorului reprezintă fundamentul statului de drept şi garanţia 

înfăptuirii justiţiei având drept unic temei legea, fără absolut nicio ingerinţă din partea vreunei 

autorităţi sau persoane. 

 Independenta judecătorilor este consacrată de către Legea fundamentală, stipulându-se 

în art. 124 alin. 3 din Constituția României că judecătorii sunt independenți şi se supun numai 

legii. 

 Conceptul de independenţă trebuie abordat din perspectiva celor doua componente ale 

sale, respectiv, independenţa instituţională şi independenţa personală judecătorului. 

 Sub aspect instituţional, în exercitarea atribuţiei de control-verificare, preşedintele sau 

vicepreşedintele ori judecătorii anume desemnaţi au respectat principiile independenţei 

judecătorilor şi supunerii lor numai legii, precum şi autoritatea de lucru judecat, conform art. 

46 alin. 2 din Legea nr. 304/2004. 

 Din perspectivă personală, judecătorii nu au relevat aspecte de natură să le fi afectat 

independenţa personală în vreun fel, neexistând incidente sub acest aspect.  
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III.1. Răspunderea disciplinară  a judecătorilor  şi a personalului  

auxiliar 

  

 În privinţa judecătorilor, în decursul anul 2015 a fost sancţionat disciplinar un 

judecător, dispunându-se, prin hotărârea 25/J/2015, următoarele : 

- în temeiul prevederilor art. 100 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor, aplicarea sancţiunii disciplinare constând în 

“avertisment ”, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. t) 

din acelaşi act normativ - „exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă 

neglijenţă”, constând în nesemnarea unor încheieri de amânare a pronunţării 

cauzei; 

- în baza art. 100 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 

procurorilor, aplicarea sancţiunii disciplinare constând în “diminuarea 

indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de o lună”, 

pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. t) din acelaşi act 

normativ. 

 Din perspectiva personalului auxiliar menţionăm următoarele: 

- prin Decizia președintelui Curții de Apel București nr. 382/13.072015 a fost 

aplicată unui grefier sancţiunea disciplinară constând în reducerea salariului cu 

15% pe o perioadă de 2 luni pentru săvârşirea abaterilor prev. de art. 84 lit. a, i 

şi k din Legea nr. 567/2004, raportat la art. 149 alin. 2 lit. a, i şi k din 

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. 

- prin Decizia președintelui Curții de Apel București nr. 640/16.12.2015 a fost 

aplicată unui grefier sancţiunea disciplinară a mutării disciplinare la 

Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti pe o perioadă de 3 luni pentru săvârşirea 

abaterilor prev. de art. 84 lit. k din Legea nr. 567/2004, raportat la art. 149 alin. 

2 lit. k din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. 

- prin Decizia președintelui Curții de Apel București nr. 662/23.12.2015 a fost 

aplicată unui grefier sancţiunea reducerii salariului cu 10% pe o perioadă de 2 

luni pentru săvârşirea abaterilor prev. de art. 84 lit. a şi i din Legea nr. 

567/2004, raportat la art. 149 alin. 2 lit. a şi i din Regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti. 
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III.2. Răspunderea penală a judecătorilor şi a personalului auxiliar 

  

 În cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, la nivelul anului 2015 nu a fost angajată 

răspunderea penală a judecătorilor şi nici a personalului auxiliar. 

 

Capitolul IV Rolul instanţei în dezvoltarea 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 2015 Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, ca instanţă solicitantă, a 

emis un număr de 15 mandate europene de arestare. Numărul mandatelor europene de arestare 

transmise direct de instanţă autorităţii străine de executare a fost de 13.  

Un singur mandat european de arestare a fost refuzat de autorităţile franceze motivat de faptul 

că persoana solicitată nu a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost 

pronunţată hotărârea de condamnare, iar din cuprinsul mandatului nu ar rezulta dacă ar putea 

solicita rejudecarea. Ulterior, persoana solicitată a fost arestată în Italia, autorităţile italiene 

predând persoana solicitată fără a mai solicita informaţii suplimentare şi fără a avea obiecţiuni 

cu privire la modul de emitere a mandatului european de arestare. 

 Din evidenţele deţinute, se constată că principalele state către care s-au transmis 

solicitări au fost Italia, Franţa, Anglia, Spania, Austria. 

 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, cât şi direct de la autoritatea străină emitentă. 

 Aşadar, din acest context rezultă 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. 
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 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. 

 O componentă esenţială a reformei sistemului judiciar o reprezintă, fără îndoială, 

crearea premiselor cooperării judiciare în vederea integrării în procesul de reformă şi 

asigurării deplinei compatibilităţi instituţionale şi legislative cu sistemele judiciare europene. 

Realizarea acestor deziderate va fi de natură să asigure încrederea cetăţenilor în judecătorul 

naţional, devenit judecător comunitar. Aceasta presupune o preocupare permanentă din parte 

magistraţilor în a se informa despre legislaţia şi jurisprudenţa europeană, valorificarea 

jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti, participarea la seminariile şi programele de formare 

profesională organizate de instituţii europene. 

 Totodată, cooperarea între statele membre se concretizează, în principal, în două 

proceduri: comunicarea şi notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare; obţinerea de probe în 

materie civilă şi comercială. 

 Comunicarea şi notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare este reglementată de 

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

13 noiembrie 2007 privind comunicarea şi notificarea în statele membre a actelor judiciare şi 

extrajudiciare în materie civilă sau comercială. 

 Acest regulament este aplicabil în materie civilă sau comercială atunci când actele 

judiciare sau extrajudiciare trebuie să fie transmise dintr-un stat membru în altul pentru a fi 

comunicate sau notificate. Acesta nu se aplică în materie fiscală, vamală, administrativă sau în 

cazurile în care un stat răspunde privind acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorităţii 

publice; regulamentul nu se aplică nici în cazul în care nu este cunoscută adresa 

destinatarului. 

 Agenţiile desemnate de statele membre răspund de transmiterea şi de primirea actelor. 

De asemenea, fiecare stat membru are o autoritate centrală însărcinată să furnizeze informaţii 

agenţiilor, să soluţioneze dificultăţile care pot să apară şi să înainteze agenţiei competente de 

primire cererile de comunicare sau de notificare din partea agenţiei de transmitere, în cazuri 

excepţionale.  

 Eventualele cheltuieli pentru traducere efectuate înainte de transmiterea actului sunt 

suportate de solicitant, care transmite actele către agenţia de transmitere. Agenţia de 

transmitere trebuie să informeze solicitantul că, dacă actul nu este redactat într-o limbă 

înţeleasă de destinatar sau în limba oficială a statului membru în care acesta trebuie comunicat 

sau notificat, acesta din urmă poate refuza primirea actului. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1393:RO:NOT
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 Actele trebuie transmise direct şi în cel mai scurt timp între agenţii, prin orice mijloace 

corespunzătoare, cu condiţia ca acestea să fie lizibile şi conforme cu originalul. Actele trebuie 

însoţite de formularul tip anexat la acest regulament, completat într-una dintre limbile 

acceptate de statul membru. Actele sunt scutite de legalizare sau de orice altă formalitate 

echivalentă. Agenţia de primire trebuie să expedieze o confirmare de primire în termen de 

şapte zile. Aceasta trebuie să contacteze autoritatea de transmitere în cel mai scurt termen 

dacă există informaţii lipsă. 

 Agenţia de primire comunică sau notifică actul în termen de o lună. Dacă acest lucru 

nu este posibil, agenţia de primire trebuie să informeze agenţia de transmitere şi să încerce în 

continuare să comunice sau să notifice actul. Comunicarea sau notificarea se efectuează în 

conformitate cu legislaţia statului membru de primire sau în conformitate cu o modalitate 

specială, dacă agenţia de transmitere solicită acest lucru şi dacă această modalitate este 

conformă cu legislaţia naţională. După ce comunicarea sau notificarea s-a efectuat, trebuie 

completat un certificat care confirmă îndeplinirea formalităţilor într-o limbă acceptată de 

statul membru de transmitere şi trebuie expediat agenţiei de transmitere. 

 Data comunicării sau notificării este cea la care actul a fost comunicat sau notificat în 

conformitate cu legislaţia statului membru de primire, cu excepţia cazurilor în care acesta 

trebuie transmis într-un termen determinat, conform legislaţiei statului respectiv. 

Comunicarea sau notificarea nu trebuie să determine costuri sau taxe în statul membru de 

primire, exceptând cazurile în care se recurge la o metodă specială sau la intervenţia unui 

funcţionar judiciar. În acest caz, cheltuielile sunt suportate de către solicitant. Statele membre 

trebuie să stabilească în prealabil o taxă unică şi fixă şi să o comunice Comisiei. 

 Agenţia de primire informează destinatarul cu privire la dreptul său de a refuza 

primirea actului, dacă acesta nu este redactat într-o limbă pe care o înţelege sau în limba 

oficială a statului membru în care se efectuează comunicarea sau notificarea. Acest refuz 

trebuie manifestat în momentul comunicării sau notificării actului sau prin returnarea actului 

la agenţia de primire în termen de o săptămână. 

 Obţinerea de probe în materie civilă şi comercială este reglementată de Regulamentul 

(CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanţele statelor 

membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială. 

 Regulamentul facilitează obţinerea probelor în alt stat membru. Se aplică în materie 

civilă şi comercială, atunci când instanţa unui stat membru solicită: 

 instanţei unui alt stat membru obţinerea de probe; 

 permisiunea de a colecta ea însăşi probe într-un alt stat membru. 

 Cererea trebuie să se refere la obţinerea de probe menite să fie utilizate într-o 

procedură judiciară începută sau care urmează a fi începută. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1206:RO:NOT
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 Statele membre trebuie să întocmească o listă a instanţelor judecătoreşti competente 

pentru obţinerea de probe şi trebuie să indice competenţa lor teritorială şi/sau specială. 

Cererile se transmit direct de către instanţa înaintea căreia procedura este angajată sau 

urmează a fi angajată („instanţa solicitantă”) instanţei altui stat membru care trebuie să 

colecteze probele („instanţa solicitată”). 

 Cererile trebuie introduse utilizând formularele tip prevăzute în regulament şi trebuie 

să conţină informaţii precum numele şi adresa părţilor, natura şi obiectul cauzei, actul de 

cercetare care urmează să fie îndeplinit etc. 

 Regulamentul prevede că cererile trebuie să fie redactate în limba oficială a instanţei 

solicitate sau într-o altă limbă pe care statul membru solicitat a indicat-o ca putând fi 

acceptată. 

 Executarea cererii se desfăşoară în conformitate cu legislaţia statului membru solicitat, 

iar cererea trebuie executată, cel târziu, în termen de 90 de zile de la primirea acesteia. 

 Executarea unei cereri nu poate fi refuzată decât în următoarele cazuri: 

 cererea nu se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament (de 

exemplu, este vorba despre o procedură penală, şi nu una civilă sau comercială); 

 executarea cererii nu intră în atribuţiile puterii judiciare; 

 cererea nu este completă; 

 persoana care face obiectul unei cereri de audiere invocă o scutire de la a depune 

mărturie sau o interdicţie de a depune mărturie; 

 un depozit sau un avans privind costurile aferente utilizării unui expert nu a fost 

efectuat. 

 În caz de refuz de executare a unei cereri, instanţa solicitată informează instanţa 

solicitantă cu privire la aceasta în termen de 60 de zile de la primirea cererii. 

 În cazul în care acest lucru este prevăzut în legislaţia statului membru al instanţei 

solicitante, reprezentanţi ai acesteia din urmă pot fi prezenţi atunci când instanţa solicitată dă 

curs actului juridic solicitat. Aceeaşi procedură este aplicabilă părţilor interesate şi, dacă este 

cazul, reprezentanţilor acestora. 

             În anul 2014, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a fost solicitată să coopereze atât în 

forma comunicării sau notificării actelor judiciare şi extrajudiciare, cât şi în forma obţinerii de 

probe în materie civilă şi comercială. Cererile au fost soluționate în conformitate cu 

dispozițiile regulamentelor incidente. În cursul anului 2015, având în vedere și modificările 

aduse Regulamentului de ordine interioară, la nivelul instanţei s-a optat pentru soluționarea 

acestor cereri de către 2 judecători, în alternanță lunară, numiți prin Decizie a președintelui 

instanței, cu aprobarea Colegiului de Conducere al instanței. 
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              Rolul instanței în consolidarea spațiului european și în eliminarea barierelor din calea 

recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești s-a concretizat în cursul anului 2015 și prin 

modul în care judecătorii instanței au înțeles să aplice dispozițiile regulamentelor europene.  

 În acest sens, au existat pe rolul instanţei litigii în materie de minori și familie în care 

s-au aplicat dispozițiile Regulamentului nr. 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi 

executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii 

părinteşti. Regulamentul se aplică procedurilor civile de divorţ, separare şi anulare a 

căsătoriei, precum şi tuturor aspectelor privind răspunderea părintească. Răspunderea 

părintească se referă la întregul set de drepturi şi obligaţii privind persoana sau bunurile 

copilului. În vederea garantării egalităţii tuturor copiilor, regulamentul reglementează toate 

hotărârile judecătoreşti privind răspunderea părintească, inclusiv măsurile de protecţie a 

copilului, independent de orice proceduri matrimoniale.  

 În general, chestiunile legate de răspunderea părintească ţin de competenţa instanţelor 

ţării UE în care copilul îşi are reşedinţa obişnuită. În anumite cazuri de strămutare, adică în 

cazul unei schimbări legale a reşedinţei unui copil, în care instanţele ţării UE în care copilul 

şi-a avut reşedinţa anterioară au emis deja o hotărâre judecătorească privind răspunderea 

părintească (în particular cu privire la dreptul de vizită), această chestiune continuă să ţină de 

competenţa instanţelor ţării respective. Mai mult, soţii pot accepta competenţa instanţei de 

divorţ pentru a decide, de asemenea, în materia răspunderii părinteşti. În anumite cazuri, 

părinţii pot, de asemenea, să convină asupra transferării cazului la instanţele din altă ţară UE 

cu care copilul are o legătură strânsă. O astfel de legătură poate, de exemplu, să fie bazată pe 

naţionalitatea copilului. În cazul în care reşedinţa obişnuită a unui copil nu poate fi stabilită, 

ţara UE în care copilul este prezent se va declara competentă în mod implicit. În virtutea 

acestor dispoziții, instanţele trebuie să verifice din oficiu dacă au competenţa necesară pentru 

scopurile prezentului regulament. Dacă instanţa unei ţări UE nu are competenţă într-o 

chestiune care i-a fost prezentată, ea trebuie să declare din oficiu că nu are competenţă.  

 În cazul în care procedurile sunt introduse împotriva unui pârât care îşi are reşedinţa 

obişnuită în altă ţară UE, instanţele trebuie să verifice dacă pârâtul a primit documentul de 

instituire a procedurilor în timp util, astfel încât să îşi poată pregăti apărarea. În cazurile 

urgente, instanţele pot, de asemenea, să ia măsuri provizorii de protecţie cu privire la persoane 

şi la bunuri. Normele, inclusiv cele de competență stabilite prin regulamentul mai sus 

menționat au fost aplicate de către judecătorii instanței specializați în materie de minori și 

familie.  

             Pe rolul instanței, au fost înregistrate în cursul anului 2015 și  dosare având ca obiect 

somație europeană de plată, în care s-a făcut aplicarea dispozițiilor Regulamentului 

(CE)1896/2006. Procedura instituită prin acest regulament este menită să simplifice, să 
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accelereze şi să reducă costurile litigiilor transfrontaliere referitoare la creanţe pecuniare 

necontestate. Regulamentul asigură libera circulaţie a somaţiilor europene de plată în toate 

ţările Uniunii Europene prin stabilirea unor standarde minime a căror respectare elimină 

necesitatea oricăror proceduri intermediare în statul membru de executare înaintea 

recunoaşterii şi executării. 

 

Capitolul V Raporturile instanţei cu celelalte instituţii şi 

organisme, precum şi cu societatea civilă 

i. Consiliul Superior al Magistraturii 

În cursul anului 2014 raporturile instanţei cu Consiliul Superior al Magistraturii s-au 

concretizat în:  

 comunicarea obiectivelor şi a temelor formării continue profesionale în anul 

2015; 

 comunicarea tuturor datelor statistice privind activitatea instanţei la termenele 

stabilite; 

 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; 

 exprimarea avizelor la cererile de transfer, delegare şi detaşare formulate de o 

serie de judecători la şi de la instanţa noastră; 

 furnizarea de date către Inspecţia Judiciară în legătură cu aspectele solicitate; 

 formularea unor propuneri pentru delegarea judecătorilor; 

 formularea unor solicitări în sprijinul cererilor de transfer în cadrul Judecătoriei 

Sectorului 2 Bucureşti. 

ii. 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 

2015. 
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iii. 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 C.proc.pen. 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, prelungire a 

arestării, autorizare a percheziţiilor, interceptărilor etc.), odată cu sesizarea instanţei, dosarele 

de urmărire penală şi a asigurat prezenţa 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 2015 

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, ca a existat 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 sau aproape de sfârşitul programului, aspecte de natură a impune 

desfăşurarea unor şedinţe de judecată în timpul weekendului, respectiv efectuarea unor 

verificări necesare în sistemul Ecris (pentru identificarea judecătorilor care s-au pronunţat în 

cauză spre blocarea completurilor aferente) peste programul de lucru, motiv pentru care ar fi 

oportună stabilirea unei metodologii în această privinţă. 
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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. 

iv. Mass media 

Apreciem că în anul 2015, prin activitatea desfăşurată, întregul personal al instanţei şi-

a adus contribuţia la facilitarea accesului liber la justiţie şi creşterii gradului de transparenţă 

privind activitatea instanţei, prin: 

o 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; 

o asigurarea  protecţiei  datelor  cu  caracter  personal; 

o 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; 

o asigurarea permanenţei, inclusiv în timpul vacanţei judecătoreşti, la toate 

compartimentele instanţei; 

o funcţionarea infochioşc-ului, 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; 

o afişarea pe portalul instanţelor a unor extrase din acte normative, precum Codul 

de  procedură civilă (procedura regularizării cererii de chemare în judecată) şi 

OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru,  

o punerea la dispoziţia justiţiabililor a unui calculator pentru determinarea 

taxelor judiciare de timbru, precum şi a unor modele de cereri (ajutor public 

judiciar, cerere de legalizare hotărâre/studiere dosar, cerere de modificare acte 

constitutive asociaţii/fundaţii etc.); 

o afişarea în cadrul instanţei, în locuri vizibile, a unor informaţii de interes 

public; 

o 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 facilita soluţionarea cu celeritate a nevoilor pe care le au 

justiţiabilii; 
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o publicarea pe internet a datelor privind studiile şi funcţiile judecătorilor; 

În perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 s-au înregistrat la Judecătoria Sector 2 Bucureşti 

12 de cereri de acreditare, în baza art. 18 alin. 2 din Legea nr. 544/2001, formulate de 

reprezentanţi mass-media acreditaţi şi în anii anteriori, toate cererile fiind admise, după care 

au fost înregistrate 3 cereri de retragere acreditare formulate de reprezentanţii mass-media din 

cei acreditaţi. 

Reprezentanţii mass-media au formulat 12 solicitări de consultare/studiere a dosarelor 

instanţei (9 soluţionate favorabil, 1 se referea la informaţii exceptate, iar 2 informaţii 

inexistente), 10 cereri de fotocopiere a hotărârilor sau a altor înscrisuri din dosare (4 

soluţionate favorabil, 3 se refereau la informaţii exceptate şi 3 se refereau la informaţii 

inexistente), 23 de solicitări de informaţii cu privire la situaţia dosarelor toate soluţionate 

favorabil. Nu a fost înregistrată nicio solicitare 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. 

Totodată, s-a urmărit respectarea Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din 

România şi mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  

nr. 482/01.06.2012, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii  nr. 573/06.05. 2014. 

v. Justiţiabilii 

Compartimentele instanţei care au relaţii cu publicul sunt grefa, registratura şi arhiva. 

În cursul anului 2015, 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. 

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 
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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 primit şi informaţii utile. 

În ceea ce priveşte compartimentul arhivă al instanţei, activitatea acestuia a fost 

asigurată în cursul anului 2015 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 din urmă, 

purtându-se un dialog constant de către conducerea instanţei cu grefierii din cadrul acestor 

compartimente pentru evitarea producerii unor incidente similare în viitor. 

vi. Societatea civilă  

În cadrul instanţei este organizat şi funcţionează Biroul de Informare şi Relaţii Publice 

potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 

OG 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, la care se adaugă  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 judecători coordonatori ai 

Biroului de informare şi relaţii publice, respectiv purtătorul de cuvânt al Judecătoriei 

Sectorului 2 Bucureşti, respectiv locţiitorul acestuia, spre îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de 

art. 83 din ROI, 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 OG nr. 27/2002 privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor - raport întocmit de BIRP din cadrul 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - pe parcursul anului 2015 numărul total de solicitări de 
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petiţii a fost 387 (în scădere faţă de 2014 – 415), numărul de solicitări rezolvate favorabil - 

351, numărul de solicitări respinse - 0, numărul de solicitări la care s-a renunţat - 1, numărul 

de solicitări conexate - 16, numărul de solicitări clasate - 18, numărul de solicitări adresate în 

scris - pe suport de hârtie: 185, pe suport electronic: 202, numărul de solicitări adresate de 

persoane fizice - 326, numărul de solicitări adresate de persoane juridice - 61, numărul 

estimativ de vizitatori al punctului de informare-documentare - 22.000/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 2015 numărul total de solicitări de informaţii de interes public a 

fost de 165 (în cădere comparativ cu 2014 - 267), clasificate după cum urmează: situaţia 

dosarelor: 30; prin care se solicită copii de pe hotărâri şi alte înscrisuri din dosare formulate 

de părţi: 1; prin care se solicită copii de pe hotărâri şi alte înscrisuri din dosare formulate de 

alte persoane decât părţile: 24; informaţii din registrele de evidenţă ale instanţei şi din 

evidenţa informatizată: 16; informaţii de interes public: 21; informaţii care sunt de natura 

consultaţiilor juridice: 2; informaţii privind activitatea instanţei: 11; cereri de acreditare 

formulate de reprezentanţii mass-media: 12; cereri prin care se solicită studierea dosarelor 

formulate de reprezentanţii mass-media: 12; cereri prin care se solicită copii de pe hotărâri şi 

alte înscrisuri din dosare formulate de reprezentanţii mass-media: 10; cereri prin care se 

solicită informaţii referitoare la situaţia dosarelor formulate de reprezentanţii mass-media: 23; 

cereri aprobare filmare: 0; reclamaţii administrative: 0.  

De asemenea, menţionăm că: numărul de solicitări rezolvate favorabil: 138; numărul 

de solicitări clasate: 0; numărul de solicitări conexate: 2; numărul de solicitări respinse pe 

categorii informaţii exceptate de la acces: 10; informaţii inexistente: 13; solicitări transmise 

spre soluţionare altor instituţii: 2; numărul de solicitări adresate în scris: pe suport de hârtie: 

26; pe suport electronic: 139; numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 77; numărul 

de solicitări adresate de persoane juridice: 88; numărul de reclamaţii administrative: 0; 

numărul estimativ de vizitatori al punctului de informare-documentare: 22.000/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 antemenţionat, 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 înregistrat un număr 

mic de cazuri în care, în raport cu dificultatea, complexitatea şi volumul activităţii de 
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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. 

vii. Serviciul de probaţiune 

Pe parcursul anului 2015, 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. 

Astfel, se constată promptitudinea 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 efectiv activitatea în cadrul acestuia. 

De asemenea, serviciul a sesizat judecătorul delegat din cadrul prezentei instanţe, pe 

parcursul anului 2015, cu solicitări de revocare a suspendării sub supraveghere a executării 

pedepsei, dând, totodată, dovadă de implicare în materia măsurilor educative aplicate 

minorilor. 

viii. Baroul Bucureşti şi Serviciul de asistenţă juridică din cadrul său 

Pe parcursul anului 2015, ca şi în anul precedent, relaţiile Judecătoriei Sectorului 2 cu 

Baroului Bucureşti şi Serviciul de asistenţă juridică din cadrul său au fost, în general, bune. 

Totuşi, au existat situaţii când avocaţii desemnaţi curatori, potrivit art. 167 în referire 

la art. 58 C.proc.civ., nu s-au prezentat în instanţă, ceea ce a determinat amânarea judecării 

cauzelor.  

De asemenea, s-a constatat faptul că au existat situaţii în care Baroul Bucureşti - S.A.J. 

nu a răspuns în diverse cauze civile penale solicitărilor instanţei (spre exemplu, neprezentarea 

avocatului desemnat din oficiu pentru cauzele având ca obiect ordin de protecţie, 

nedesemnarea mai multor apărători din oficiu în ipoteza unor inculpaţi cu interese contrare; 

nedesemnarea la solicitarea instanţei - faţă de împrejurarea că fusese deja desemnat un 

apărător din oficiu ce nu s-a prezentat la termenul acordat, împrejurare necomunicată instanţei 

- a unui alt apărător din oficiu; 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. 
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Capitolul VI Concluzii 

 

 Realizarea unui raport de activitate care să reflecte în mod real şi obiectiv activitatea 

unei instanţe de judecată precum Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti reprezintă o provocare, 

întrucât datele statistice nu prezintă, prin ele însele, decât o parte din efortul depus de toţi 

membrii organizaţiei, judecători, respectiv personal auxiliar şi conex. 

 Anul 2015 a fost un an complex, cu multe evenimente care au influenţat buna 

organizare şi funcţionare a instanţei prin prisma consecinţelor juridice.  

 Astfel, pe plan intern, deciziile Curţii Constituţionale a României atât în materie civilă, 

cât mai ale în materie penală, au determinat schimbări majore în activitatea de înfăptuire a 

justiţiei.  

 Totodată, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi-a exercitat în mod constant rolul 

constituţional de instanţă supremă care asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de 

către celelalte instanţe judecătoreşti, pronunţând atât decizii în interesul legii, cât şi decizii 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.  

 În acelaşi sens, hotărâri importante, care au determinat majore implicaţii juridice în 

dreptul intern, au fost adoptate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Curtea de 

Justiţie a Uniunii Europene. 

 Pe de altă parte, în dreptul pozitiv s-au integrat noi acte normative, care, fie au 

reglementat noi situaţii juridice, fie au modificat dispoziţii legale existente.  

 Totodată, volumul de activitate al instanţei a cunoscut o creştere deosebită, încărcătura 

pe judecător fiind cu mult peste media naţională. 

 În acest context, gestionarea unui număr ridicat de dosare, la care se adaugă o 

activitate complexă desfăşurată, precum şi necesitatea de a respecta exigenţele formării 

profesionale continue au presupus un efort cu totul special din partea judecătorilor şi a 

personalului auxiliar, aceştia dând dovadă de profesionalism şi spirit de sacrificiu. 

 Deşi volumul de activitate a fost ridicat, s-a urmărit atingerea unui just echilibru între 

cantitate şi calitate, aspect ce rezultă din gradul redus de atacabilitate a hotărârilor 

judecătoreşti, respectiv din procentul foarte mic de desfiinţare/modificare a acestora. 

 Totodată, membrii organizaţiei s-au străduit să-şi îndeplinească atribuţiile cu celeritate,  

ceea ce a condus la 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. Pe de altă parte, desfiinţarea a trei 

completuri de judecată şi repartizarea ciclică a dosarelor au creat premisele pentru întârzieri 

inerente în soluţionarea dosarelor şi în redactarea hotărârilor judecătoreşti. 
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 Totuşi, din perspectiva redactării în termen a hotărârilor judecătoreşti gradul de 

eficienţă al instanţei a fost „ineficient”, această problemă fiind o constantă în activitatea 

instanţei, chiar dacă în prezent numărul acestora a scăzut considerabil. Astfel, conducerea 

instanţei trebuie să adopte măsuri administrative de natură a facilita redactarea în termen a 

hotărârilor judecătoreşti, fiind însă necesar ca judecătorii şi personalul auxiliar să acorde o 

atenţie particulară acestui aspect, întrucât întârzierile exagerate în redactare afectează 

imaginea justiţiei. 

 Prin  hotărârea  Plenului  C.S.M.  nr.  161/13.02.2013  s-a  aprobat  continuarea 

programului privind volumul optim de activitate şi asigurarea calităţii la instanţele 

judecătoreşti pe parcursul anului 2013, precum şi în viitor, iar această soluţie se impune a fi 

aplicată şi în viitor. Renunţarea  la acest program ar fi de natură să genereze 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 rezolva problema termenului 

rezonabil/optim şi previzibil, ci va transfera responsabilitatea normării muncii în sarcina 

exclusivă a judecătorului. În mod subsecvent, judecătorul va fi nevoit ca, după primul termen 

de judecată acordat, să stabilească termene foarte lungi, întrucât din punct de vedere obiectiv  

nu va putea studia temeinic un număr prea mare de dosare.  

 Dimpotrivă, dacă prin continuarea aplicării programului, factorii de decizie vor prelua 

iniţiativa înlăturării deficitului de resurse umane şi materiale existent în justiţie, în viitor se va 

putea asigura soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. 

 În acelaşi sens, spre evitarea creşterii excesive a duratei de soluţionare a cauzelor, se 

impune monitorizarea respectării datei recomandate, precum şi a datei maxime stabilite pentru 

demararea procedurii, independent de data recomandată. 

 Totodată, 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 drept scop nu doar 

îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie, ci şi crearea unei imagini pozitive faţă de justiţiabili, 

de natură a veni în întâmpinarea nevoilor acestora.  

 Un alt aspect care nu poate fi omis se referă la problema locativă, spaţiul în care îşi 

desfăşoară activitatea instanţa nemaifiind în măsură să corespundă nevoilor actuale. De altfel, 

în contextul creşterii numărului de judecători prezenţi efectiv şi a volumului ridicat de dosare, 

spaţiul insuficient generează dificultăţi (supraaglomerarea birourilor, desfăşurarea unor 

şedinţe de judecată în doi timpi, depozitarea dosarelor în spaţii improprii). 
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 De aceea, este imperios necesară intensificarea demersurilor pentru asigurarea unui 

sediu corespunzător desfăşurării activităţii Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, adaptat 

cerinţelor actuale şi pe termen lung. 

 De asemenea, cred că practicarea unui management participativ este de natură să 

legitimeze autoritatea conducerii instanţei şi să faciliteze iniţiativele personalului. De altfel, 

pentru ca organizarea administrativ-judiciară să fie unitară şi eficientă, iar mediul în care ne 

desfăşurăm activitatea să fie unul propice dezvoltării este imperios necesară existenţa unei 

strânse colaborări între toţi factorii implicaţi. De aceea, munca în echipă, consultarea colegilor 

(judecători sau membri ai personal auxiliar şi conex), respectiv comunicarea reală vor 

contribui la buna organizare şi funcţionare a instanţei. 

 În final, opinez că instituirea unei culturii organizaţionale caracterizată prin 

transparenţă, integritate, deschidere spre schimbare/dezvoltare, empatie şi echilibru, 

promovarea iniţiativei şi recunoaşterea meritelor, dar şi adoptarea unor măsuri ferme spre 

respectarea riguroasă a dispoziţiilor legale şi regulamentare va fi în măsură să contribuie la 

atingerea dezideratului de a înfăptui un act de justiţie modern, calitativ, transparent, eficient, 

credibil şi care să se desfăşoare într-un termen optim şi previzibil, de natură a corespunde 

deopotrivă aşteptărilor justiţiabililor şi exigenţelor profesioniştilor dreptului, însă condiţionat 

de un efort comun ! 
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