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CAPITOLUL I - PREZENTAREA  GENERALĂ A INSTANŢEI 
 
 

Comparativ cu celelalte  instanţe din ţară egale în grad, Judecătoria  Sectorului 
3 Bucureşti este una dintre cele mai mari instanţe, dimensiune care este determinată 
atât de  volumul anual  de  activitate, cât şi de schema de personal. 

   Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti funcţionează, alături de judecătoriile 
celorlalte sectoare ale municipiului Bucureşti, în circumscripţia Tribunalului 
Bucureşti care, împreună cu Tribunalul Ilfov, Tribunalul Ialomiţa, Tribunalul 
Giurgiu, Tribunalul Teleorman şi Tribunalul Călăraşi, se află în circumscripţia Curţii 
de Apel Bucureşti.  

Din punct de vedere teritorial, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti are o 
circumscripţie întinsă, iar volumul de activitate este generat de factorul social,  
concretizat în procentul demografic ridicat al unităţii administrativ-teritoriale, în  
împrejurarea că pe raza teritorială a sectorului 3 Bucuresti se află sediile multor  
instituţii publice, societăţi bancare, Banca Naţională a României, societăţi 
comerciale, alte persoane juridice  de drept privat şi un număr de cinci secţii de 
poliţie.  

Ca şi entitate organizatorică, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti este o instituţie  
fără personalitate juridică, organizată într-un sector al municipiului Bucureşti, 
conform anexei 1  la  Legea  nr. 304/2004 la care sunt încadraţi judecători, personal 
auxiliar de specialitate, numiţi conform  Legii nr. 567/2004, personal  administrativ  
care desfăşoară activităţi administrative, angajat cu contract individual de munca, 
care însă nu are calitatea de funcţionar public.  

În cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti funcţionează două secţii: civilă, 
respectiv  penală. Acestea  funcţionează separat începând cu anul 2007, conform 
Hotărârii nr. 262/2006 a Secţiei de judecători a Consiliului Superior al  Magistraturii.  

Conducerea Judecătoriei sectorului 3 Bucureşti este constituită  din  preşedinte,  
vicepreşedinte, preşedinţii secţiilor, civilă şi penală, Colegiul de Conducere şi  
Adunarea Generală a judecătorilor, fiecare cu atribuţii specifice, exercitate în limita  
competenţelor legale.  

Din Colegiul de Conducere al Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, ca şi în  anul 
precedent, alaturi de preşedinte,  au facut parte patru judecători aleşi, trei de la Secţia  
Civilă  şi unul de la Secţia  Penală.  
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CAPITOLUL II – DATE STATISTICE  PRIVIND ACTIVITATEA  
INSTANŢEI ÎN  ANUL 2016 

 
II.1. VOLUMUL DE ACTIVITATE LA NIVELUL INSTANŢEI, PE 

SECŢII/COMPLETE  SPECIALIZATE/ MATERII 
 
 II.1.1.Volumul total de activitate 
  
 În cursul anului 2016 au fost înregistrate pe rolul Judecătoriei Sectorului 3  
Bucuresti un număr de 38.171 dosare nou intrate din care 3.411 au fost cauze penale 
si 34.760 cauze civile.  
 Faţă de anul 2014, când au fost înregistrate un număr total de 81.346 dosare, 
constatăm o scadere a numărului dosarelor nou intrate cu 43.175 cauze. În raport de 
anul anterior, când au fost înregistrate un numar de 39.994 cauze, constatam  că, de 
asemenea, s-a înregistrat o scădere a numarului de dosare nou intrate cu 1.823 cauze. 
  Stocul de dosare la începutul anului 2016 a fost de 7689 dosare, din care 373 
au fost dosare penale si 7.316 au fost dosare civile. În consecinţă, numărul total al 
cauzelor aflate pe rolul anului 2016 a fost de 45.860, din care 3.784 au fost cauze  
penale si 42.076 au fost  cauze civile.  
 Comparativ cu anul 2015, când au fost un numar de 50.035 de cauze pe rol, 
constatăm o scadere a dosarelor pe rol  cu 4.175 de cauze. Faţă de anul 2014, când au 
fost pe rol un număr de 97.624 cauze, se evidenţiază o scadere semnificativă a 
dosarelor pe rol cu 51.764 cauze.   

Această scădere a volumului de activitate, la nivelul Sectiei Civile, se 
datorează cu precădere modificării Codului de Procedură Civilă urmare a adoptării 
Ordonanţei de Urgenţă nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 85 din 4 februarie 2016, concomitent cu publicarea Deciziei nr. 
895/2015 a Curţii Constituţionale prin care au fost declarate neconstituţionale 
dispoziţiile art. 666 din Codul de procedură civilă. Aceste modificări au avut în 
vedere, în special procedura executării civile, eliminându-se investirea cu formulă 
executorie de către instanţe şi readucerea încuviinţării executării silite în competenţa 
instanţei de executare, care a fost, de asemenea, modificată în sensul că aceasta 
aparţine, de regulă, judecătoriei în a cărei rază domiciliază debitorul.  

Această soluţie legislativă ce priveşte competenţa instanţei de executare a 
condus la scăderea numărului de cauze în materie de executări civile, în special prin 
raportare la anii 2013-2014, când competenţa instanţei de executare se determina în 
raport de sediul organului de executare şi în condiţiile în care în raza Judecătoriei 
Sectorului 3 îşi au sediul majoritatea executorilor judecătoreşti din Bucureşti. 
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Totodată, intrarea în vigoare a legii nr. 77/2016, deşi a adus în faţa instanţei un 
număr relativ de cauze, a oferit o nouă procedură de stingere a unora dintre creanţele 
ce rezultă din contracte de credit, evitându-se sau oprindu-se, respectiv stingându-se 
executarea silită, după caz. 
 In schimb, cresterea volumului de activitatea la nivelul Sectiei Penale este 
generată, pe de-o parte, intrării în vigoare, la data de 28.12.2015, a Regulamentului 
de ordine al instanţelor judecătoreşti din 17.12.2015, aprobat prin Hotărârea C.S.M 
nr. 1375/17.12.2015. Astfel, conform art. 98 din Regulament, ,,După alocarea 
numărului unic în sistemul ECRIS pentru dosarul de fond, pentru procedura de 
cameră preliminară se creează primul dosar asociat. ….  În cursul procedurii camerei 
preliminare sau al judecării cauzei de către instanţa de judecată se înregistrează ca 
dosare asociate, de la momentul formulării acestora: cererile privind luarea, 
înlocuirea, revocarea, încetarea măsurilor preventive sau modificarea conţinutului 
acestora, precum şi verificarea periodică a măsurilor preventive;  cererile privind 
luarea, modificarea sau ridicarea măsurilor asigurătorii;  cererile referitoare la 
măsurile de siguranţă”.Aceste dosare asociate sunt contabilizate de către programul 
informatic ECRIS ca fiind dosare nou-înregistrate.  Din programul informatic  
ECRIS  rezulta ca  in 2016  au fost create  un numar de 929 de dosare  asociate.  
         De asemenea  in conformitate cu dispoziţiile art. 99 din Regulament “În 
materia executării hotărârilor penale, prima cerere în această materie asupra căreia se 
pronunţă judecătorul delegat cu executarea, prin încheiere, se înregistrează ca dosar 
nou în legătură cu dosarul de fond.  Cererile ulterioare, pentru care legea prevede că 
judecătorul delegat cu executarea se pronunţă prin încheiere, se înregistrează ca 
dosare asociate la dosarul format.  Aceste dosare asociate prevăzute se contabilizează 
din punct de vedere statistic”   
 Pe de altă parte, creşterea volumului de activitate la nivelul Secţiei Penale a 
fost cauzată de modificările aduse Codului penal din 2009 prin Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 18/2016. Impactul cel mai puternic, sub acest aspect, l-a avut 
modificarea art. 318, în sensul reglementării procedurii de confirmare a soluţiilor de 
renunţare la urmărirea penală de către judecătorul de cameră preliminară, în şedinţă 
de cameră de consiliu, cu citarea persoanei care a formulat sesizarea, a părţilor, 
suspectului, persoanei vătămate, după caz, şi a altor persoane interesate, prin 
încheiere motivată. Astfel, după intrarea în vigoare, la data de 23.05.2016, a acestei 
ordonanţe de urgenţă, pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti au fost întregistrate 
276 de cauze având ca obiect „confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 
NCPP)”. 
 

 
 
 
Numărul total de cauze soluţionate de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti 
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În anul 2016 au fost soluţionate un număr de 39.879 cauze, din care 3.075 
cauze penale si 36.804 cauze  civile, mai puţin decât în 2015 cu 2.467 cauze şi decât 
în 2014 cu 47.704 cauze.  
 La sfârşitul anului 2016 au rămas de soluţionat un număr de 5.981 cauze, din 
care 709 cauze penale şi un număr de 5.272 cauze civile. Din cele 5.272 cauze civile 
ramase nesoluţionate, 2.822 cauze sunt suspendate, însă, o mare parte dintre aceste 
dosare au ca pârâţi debitori Astra Asigurare-Reasigurare SA sau alte societăţi cu 
sediul în Bucureşti, sector 3 şi cu privire la care s-a deschis procedura reglementată 
de Legea nr. 85/2014. La finele anului 2016  nu exista nici o cauza penală 
suspendată.  
 Faţă de anul 2015 se constată  o scădere a stocului de dosare, în materie  
civilă, cu  2.044 dosare, dar o creştere a stocului de dosare  în materie penală cu 
336 dosare comparativ cu aceeaşi perioadă.  

Referitor la dosarele mai vechi de 1 an, constatăm că la sfârşitul anului 2016  
erau un număr de 577 din care 14 erau penale şi 563 erau cauze civile, mai putine 
decat în anul 2015, cu 325 cauze. Se constată asadar, o diminuare a numărului de 
dosare civile mai vechi de 1 an, de la  888 cauze  civile  la  563. Numarul 
doasarelor  penale mai  vechi de 1 an a ramas acelaşi, 14.  
 Se evidenţiază, totodată, o crestere a numărului dosarelor suspendate în 
anul  2016, cu 312 cauze mai mult decât in anul 2015, de la 2.510 la 2.822.  

De multe ori ritmul de soluţionare a cauzelor a fost influenţat de complexitatea 
unor cauze cu multe părţi, dificultăţi accentuate în îndeplinirea procedurilor de citare 
în cauze cu elemente de extraneitate, dificultăţi de colaborare cu anumite instituţii 
(poliţie, I.M.L., Autoritatea Tutelară), imposibilitatea prezentării inculpaţilor arestaţi 
aflaţi în cauze la alte instanţe din ţară şi netransportabili, lipsa martorilor şi a unor 
interpreţi, refuzul unor experţi de a accepta expertizele dispuse de instanţă, motivat 
de lipsa de timp sau de vârsta înaintată, deşi se află în continuare în evidenţa Biroului 
Local de Expertize din cadrul Tribunalului Bucureşti sau depunerea cu întârziere a 
rapoartelor de expertiză, de formularea cu rea credinţă a unor multiple cereri de 
recuzare. Totuşi, în vederea urgentării soluţionarii cauzelor, în anul 2016 au fost 
aplicate un număr de 156  amenzi judiciare pentru abateri judiciare constatate 
de magistraţi, din care pentru  8 s-a revenit asupra  măsurii şi s-a  dispus exonerarea  
de la plata amenzii, ca urmare a soluţionării  cererilor de reexaminare. 

Se poate concluziona că, în ceea ce priveşte operativitatea în anul 2016, 
aceasta a fost peste cea a anului 2015 şi  puţin peste cea înregistrată în anul  2014,  
remarcându-se aşadar efortul susţinut depus de judecători în vederea soluţionării cu 
celeritate a cauzelor.  

Dinamica activităţii instanţei în anii  2014, 2015 si 2016, în cifre, se 
configurează astfel: 

Anul Stoc 
anterior 

Intrate 
în 

Total de 
soluţionat

Soluţionate Stoc la 
sfârşit 

Suspen-
date 

Opera-
tivitate 
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La  nivelul  celor  două secţii ale Judecătoriei  Sectorului 3 Bucureşti, civilă şi 

penală, dinamica activităţii instanţei în anii  2014, 2015 si 2016, se configurează 
astfel: 

2014:  

Ramura 
 de 
drept 

Stoc Intrate Cauze 
pe rol 

Soluţiona
te 

Restante Suspenda
te 

Operati
vitate 

Penal 295 2.373 2.668 2.259 409 1 84,70%
Civil 15.983 78.973 94.956 85.324 9.632 2.542 92,32%
TOTAL 16.278 81.346 97.624 87.583 10.041 2.543 92,11% 

 

          2015:  
Ramura 
 de drept 

Stoc Intrate Cauze 
pe rol 

Soluţiona
te 

Restante Suspenda
te 

Operati
vitate 

Penal    409   1.967  2.376  2.003   373   0 84.30%
Civil 9.632 38.027 47.659 40.343 7.316        2.510 89.35%
TOTAL 10.041 39.994 50.035 42.346 7.689        2.510 89.10% 

 

     2016:  
Ramura 
 de drept 

Stoc Intrate Cauze 
pe rol 

Soluţiona
te 

Restante Suspenda
te 

Operati
vitate 

Penal    373   3.411  3.784  3.075   709                0 81,26%
Civil 7.316 34.760 42.076 36.804 5.272         2.822 93,75%
TOTAL 7.689 38.171 45.860 39.879 5.981         2.822 92,65% 
 
 
  
 
 
 
 
 
II.1.2. Volumul de activitate pe sectii specializate / complete specializate /materii 

  

cursul 
anului 

de 
perioadă

2014 16.278 81.346 97.624 87.583 10.041 2.543 92,11 % 

2015 10.041 39.994 50.035 42.346 7.689 2.510 89,10 % 

2016 7.689 38.171 45.860 39.879 5.981 2.882  92,65 % 
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Volumul de activitate al Secţiei Civile  
 

 În cursul anului 2016 au fost înregistrate la Sectia Civilă a Judecătoriei 
Sectorului 3 Bucureşti un număr de 34.760 cauze civile.  
 Se constată, aşadar, raportat la anul anterior o  scădere a dosarelor nou intrate 
civile cu 3.267 dosare.  
 Stocul de dosare civile la inceputul anului 2016 a fost de 7.316 dosare, în 
consecinţă, numărul total al dosarelor civile aflate pe rol în anul 2016 a fost de 
42.076 dosare.  
 
 Număr de cauze soluţionate de Secţia Civilă a Judecătoriei Sectorului 3 
Bucureşti. 
 
 În anul 2016 au fost soluţionate un număr de 36.804 cauze civile, mai putin 
decat  în anul  2015 cu  3.539 dosare.  
 La sfârşitul anului 2016 au rămas de soluţionat un număr de 5.272 cauze civile. 
Din cele 5.272 cauze civile rămase nesoluţionate, 2.822 cauze sunt suspendate. 
 Faţă de anul 2015 se constată o scădere a stocului de dosare în materie civilă 
cu 2.044 dosare. 

În ceea ce priveşte dosarele mai vechi de un an, la sfârşitul anului 2016 se 
constată un număr de 563 cauze, mai putin cu 325 cauze decât în anul 2015, iar în 
ceea ce priveste dosarele mai vechi de 6 luni, la sfârşitul anului 2016 se constată un 
număr de 2.073 cauze civile. 
  

Volumul de  activitate  al Secţiei  Penale  
 

 În cursul anului 2016 au fost înregistrate la Secţia Penală a Judecătoriei 
Sectorului 3 Bucureşti un număr de  3.411 cauze penale.  
 Se constată, aşadar, faţă de anul 2015, când au fost înregistrate un număr de  
1.967 dosare, o crestere  a dosarelor nou intrate cu 1.444. 
 Stocul de dosare penale la începutul anului 2016 a fost de 373 cauze, în 
consecinţă, numărul total al dosarelor penale aflate pe rol în anul 2016 a fost de 
3.784.  
 

 
 
Numărul de cauze soluţionate de Secţia Penală a Judecătoriei Sectorului 3 

Bucureşti 
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 În anul 2016 au fost soluţionate un număr de 3.075 cauze penale, mai mult 
decât  în anul  2015 cu 1.072.  
 La sfârşitul anului 2016 au rămas de soluţionat 709 cauze penale.  
 Faţă de anul 2015 se constată o crestere a stocului de dosare în materie penală 
cu 336 cauze. Principala cauză a acestei creşteri o reprezintă prelungirea duratei 
procedurii de cameră preliminară, ca urmare a intrării în vigoare, la data de 
02.05.2016, a Legii nr. 75/20016, privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 82/2014, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală. Astfel, ca urmare a acestor modificări, art. 347 
din Codul de procedură penală a prevăzut posibilitatea procurorului, părţilor şi 
persoanei vătămate de a formula contestaţie împotriva încheierii de începere a 
judecăţii, inclusiv în ipoteza în care nu au fost formulate sau invocate din oficiu 
excepţii şi cereri în procedura de cameră preliminară. În consecinţă, după pronunţarea 
încheierii de începere a judecăţii, în ipoteza menţionată, judecătorul nu mai are 
posibilitatea de a stabili imediat primul termen de judecată în şedinţă publică, ci doar 
după ce încheierea devine definitivă, ceea ce conduce la o prelungire a procedurii cu 
minim trei săptămâni. 

În ceea ce priveşte dosarele mai vechi de un an, la sfârşitul anului 2016 se 
constată un număr de 14 cauze penale, iar în ceea ce priveşte dosarele mai vechi de 6 
luni, la sfârşitul anului 2016 se constată un număr de 100 cauze penale.  
 
 
II.1.3.Volumul de activitate  pe materii  

 
Pe completele specializate, situaţia statistică a dosarelor soluţionate de 

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti se prezintă astfel: 
 
 ÎN MATERIE  PENALĂ 
 

a)Completele care soluţionează cauzele penale privind infractiuni 
săvârsite de inculpaţi minori sau săvârşite asupra părţilor vătămate minore    
 Activitatea de soluţionare a cauzelor privind pe inculpaţii minori a fost 
desfăşurată în 8 complete penale. 

În cursul anului 2016 au fost înregistrate un număr de 10 cauze privind 
infracţiuni săvârşite de inculpaţi minori sau infracţiuni săvârşite asupra minorilor, 
toate cu inculpaţi minori.  

De asemenea, in cursul anului 2016 au fost  aplicate  măsuri educative unui  
număr de 44 de inculpaţi minori.  
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b) Completele specializate care soluţionează infracţiuni de corupţie şi 
infracţiuni  asimilate acestora constituite conform  Legii nr. 78/2000. 
 În vederea soluţionarii cauzelor privind infracţiuni de corupţie şi infracţiuni 
asimilate acestora, conform Legii nr. 78/2000, au fost  constituite 2 complete.  

In cursul anului 2016  a  fost înregistrată  o singură cauza  pe rolul instanţei. 
 
 c) Completele specializate care soluţionează cereri în materia executărilor 

penale având  ca obiect  analizarea  cererii  de emitere a unui mandat  european 
de arestare, sesizări din partea Serviciului de Probaţiune,  cereri de întrerupere  
a  executării  pedepsei pe motive  medicale.  
 În vederea soluţionării  acestor cauze a fost  constituit  1 complet saptămânal  
condus, conform  planificărilor aprobate  de Colegiul de conducere al  Judecătoriei 
Sectorului 3 Bucureşti. 

În cursul anului 2016  s-au înregistrat  şi soluţionat 30 astfel de cereri. 
 

ÎN MATERIE  CIVILĂ 
 

a) Completele care soluţionează cauze cu minori şi de dreptul familiei 
Ţinând  seama de specificul instanţei, în raport de natura şi numărul cauzelor 

la această Judecătorie, există 4 complete  pentru solutionarea cauzelor de minori si 
familiei ce funcţionează în sistem oglindă, judecătorii conducând şedinţele de 
judecată ale acestuia o data la două săptămâni, potrivit planificării aprobate de  
Colegiul de conducere. 

Litigiile privind dreptul familiei au avut ca obiect, în principal, cereri de 
desfacere a căsătoriei, încredinţare sau reîncredinţare minori (pe calea  ordonanţei 
preşedinţiale sau pe dreptul comun), dar şi cereri de stabilire sau tăgadă de 
paternitate, contestare paternitate, înregistrări tardive ale naşterii, decăderi din 
drepturile părinteşti, ordine de protecţie sau cauze de instituire tutelă. 
 În cursul anului 2016 au fost înregistrate un număr de 1.560 cauze de minori şi 
dreptul familei, mai mult cu 128 de dosare decat in anul 2015, numărul total al 
dosarelor aflate pe rol in 2016 fiind de 2.188 cauze, cu 155  de dosare mai mult decât 
in anul anterior.  
 Din totalul cauzelor aflate pe rol, au fost soluţionate un număr de 1.504 cauze,  
iar  214 sunt suspendate, stabilindu-se o operativitate de  76,19 % . Faţă de anul 2015 
se observă o crestere a operativităţii cu 4,62  %. 

În  cifre,  volumul  de activitate se prezintă astfel : 
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Menţionăm că operativitatea în materie de divorţuri cu minori nu poate fi una 

foarte ridicată, în condiţiile în care în tot mai multe cazuri procedura implică 
elemente de extraneitate (părinţi sau copii care sunt stabiliţi în alte state, ceea ce 
impune alocarea unor termene mai îndelungate în dosare pentru a se realiza 
procedura de citare sau cererile de comisii rogatorii, în special cu privire la ancheta 
socială.) 
 

b) Completele care soluţionează cererile de acordare a personalităţii 
juridice, formulate în conformitate cu O.G. nr. 26/2000, modificată si 
completată, ce reglementează  cadrul  pentru desfăşurarea  activităţii  
asociaţiilor şi fundaţiilor 

Activitatea Biroului Persoanelor Juridice a fost organizată în conformitate cu  
prevederile O.G. nr. 26/2000, astfel cum a fost modificata si completată, dar şi a 
Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti. 

În cadrul acestui birou este organizată activitatea în mod separat faţă de 
celelalte compartimente auxiliare ale instanţei, existând registratura proprie, precum 
şi o arhivă proprie în care sunt ţinute toate dosarele asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi 
au sediul în raza teritorială a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti. 

În cursul anului 2016 au fost înregistrate un număr de 395 dosare având ca 
obiect dobândirea personalităţii juridice sau modificarea actelor constitutive ale 
persoanelor juridice deja constituite, pe rol aflându-se 429 dosare, 34  dintre acestea 
fiind în stoc la începutul anului. 

Din numărul total al dosarelor aflate pe rol, din care  4  sunt  suspendate,  au 
fost soluţionate un număr de 406 dosare, rămânând în stoc la sfârşitul anului 2016 un 
număr de  23  cauze. Operativitatea de soluţionare a acestor cauze a fost de  95,52%. 

Anul 2016 
Stoc 
anterior 

Intrate
Dosare pe 
rol 

Solutionate 

Stoc 
la 
sfarsit 
de an 

Operativitate 
% 

Total dreptul 
familiei și al 
persoanei din 
care: 

 
 
 
628 

 
 
 
1.560 

 
 
 
2.188 

 
 
 
1.504 

 
 
 
684 76,19 

Stabilirea 
paternităţii 

 
2 

 
7 

 
9 

 
7 

 
2 100 

Tăgada paternităţii 1 17 18 18 0 100 

Încredinţarea 
minorului 

 
11 

 
99

 
110

 
105

 
5 99,05 

Divorţuri cu copii 302 309 611 335 276 56,97 
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În cifre volumul de activitate al acestui birou se reflectă astfel: 
 

Anul 2016    Stoc 
anterior 

Intrate Dosare 
pe rol 

Soluţionate Stoc la 
sfârşit 
de    an 

Operativitate

Persoane 
juridice 

34 395 429 406 23 95,52 % 

 
 

c) Completele care soluţionează cererile de acordare a personalităţii juridice  
asociaţiilor de proprietari, conform  Legii  nr.  230/ 2007   

Doi judecatori au fost desemnati prin decizie  dată de preşedintele instanţei ca 
judecători delegaţi la Administraţia Financiară, având ca atribuţii soluţionarea 
cererilor de acordare a personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari şi verificarea 
îndeplinirii procedurii de comunicare a hotărârilor în această materie.  
 Completele specializate cu soluţionarea cauzelor având ca obiect acordarea  
personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari conform Legii nr. 230/2007 din 
cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti funcţionează în sistem oglindă, judecatorii 
desemnati conducând şedinţele de judecată ale acestuia o dată la două săptămâni, 
potrivit planificării aprobate de către Colegiul de conducere. 
 Pe parcursul anului 2016 s-au înregistrat 142 dosare, iar numărul dosarelor pe 
rol a fost de 159, din care 17 dosare au reprezentat stoc din anul 2015. 

În anul 2016 completele specializate cu soluţionarea cauzelor având ca obiect 
acordarea personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari conform Legii nr. 
230/2007 au soluţionat un număr total de 151 de cauze iar  o  cauză   a fost  
suspendată.  
 În cifre, volumul de activitate a fost următorul: 
 

Anul 2016    Stoc 
anterior 

Intrate Dosare 
pe rol 

Soluţionate Stoc la 
sfârşit 
de    an 

Operativitate

Asociatii de 
proprietari 

17 142 159 151 8 95,56  % 

 
 

d) Completele  specializate  privind solutionarea litigiilor dintre profesionisti  
În cursul anului 2016 litigiile dintre profesionisti au fost soluţionate de toate 

completele din Secţia Civilă, cu excepţia celor 4 complete de minori şi familie. 
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Astfel, în cursul anului 2016 au fost înregistrate un număr de 3.806 astfel de  
cauze, fiind soluţionate un număr de  3.440 cauze. Faţă de anul 2015 se observă o 
scădere a numărului de dosare nou intrate în această materie cu 3.438 dosare  şi a 
numărului de dosare soluţionate, de la 8.359 dosare soluţionate în anul 2015, la 3.440 
dosare soluţionate în cursul anului 2016. Stocul la sfârşitul anului 2016 a fost de 
1.232 cauze, din care 1.046 sunt suspendate. 

Operativitatea în această materie  a fost de 94,87%.  
În cifre situaţia statistică se prezintă astfel: 
 

Anul 2016 Stoc 
anterior 

Intrate Dosare 
pe rol 

Soluţionate Stoc la 
sfârşit 
de an 

Operativitate

Litigii între 
profesionisti  

866 3.806 4.672 3.440 1.232 94,87 % 

 
Menţionăm că acest stoc cuprinde şi dosarele suspendate, în special cele în 

care suspendarea s-a dispus în baza art. 75 din Legea nr. 85/2014, ca urmare a 
deschiderii procedurii insolvenţei asupra Astra Asigurare Reasigurare SA şi a altor 
societăţi comerciale cu sediul social pe raza Sectorului 3. 

 
e) Completele specializate în solutionarea cererilor de suspendare 

provizorie a executării silite, conform art. 403 alin. ultim Vechiul C.pr.civ., 
anulare fila CEC, bilet la ordin, cambia formulate in baza  art. 89 rap. la art. 
106 din Legea nr.  58/1934, respectiv art. 67 din Legea nr. 59/1934. 

Prin decizia preşedintelui instantei au fost desemnate să soluţioneze cererile de 
suspendare provizorie a executării silite în baza art. 403 alin. ultim vechiul C.pr.civ., 
anulare fila CEC, bilet la ordin, cambia formulate in baza  art. 89 rap. la art. 106 din 
Legea nr.  58/1934, respectiv art. 67 din Legea nr. 59/1934, vicepreşedintele instanţei 
şi  preşedintele Sectiei Civile. 

În cursul anului 2016 au fost înregistrate 25 de cereri având ca obiect 
suspendarea provizorie a executării silite întemeiate pe vechiul Cod de procedură 
civilă, anulare fila CEC, bilet la ordin, cambia cele 2 complete care functioneza 
saptămânal rulând un număr total de 26   de dosare.  Din cele 26  de dosare  24  au 
fost solutionate rezultând, asadar,  ca  operativitatea acestor complete a fost de  92,30 
%. 

Volumul de activitate se prezintă în anul 2016 astfel:  
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   Stoc 
anterior 

Intrate Dosare pe 
rol 

Soluţionate Stoc la 
sfârşit de  
an 

Operativitate 

1 25 26 24 2 92,30  % 

  
f) Completele specializate în solutionarea  pricinilor funciare. 
Cauzele de fond funciar au fost soluţionate de 5 complete care îşi  desfaşoară  

lucrările  o data  la două saptămâni. 
În cursul anului 2016 au fost înregistrate un numar de  15 de cereri care s-au 

adaugat la stocul precedent de 19 de cauze, fiind rulate astfel un numar de 34 de 
dosare. 

Până la finele anului 2016 au fost soluţionate un numar de  15 cauze, rămânând  
un stoc nesoluţionat de 19  dosare. La finele  anului  2016,   5 cauze  erau suspendate. 

Aşadar volumul de activitate se configurează astfel:  
 

Anul 2016    Stoc 
anterior 

Intrate Dosare 
pe rol 

Soluţionate Stoc la 
sfârşit 
de    an 

Operativitate

Fond 
funciar 

19 15 34 15 19 44,11% 

 
 
 

II.2  INCĂRCĂTURA PE JUDECĂTOR SI SCHEMA 
  
 La finele  anului 2016 la Judecătoria  Sectorului 3 Bucureşti  erau în schemă un 
număr total de 66 judecători dintre care 56 la Sectia Civilă şi 10 la Secţia Penală.  
 Numărul mediu de judecători la Secţia Civilă a fost de 37 iar la Secţia Penală 
de 10.  
 Numărul total de dosare rulate a fost de 57.517 din care 51.627 au fost civile 
iar diferenţa de 5.890  au fost penale.  
 Numărul total de şedinţe de judecată al ambelor secţii a fost de 2.682 din care 
1.960 au fost şedinţe civile şi 722 au fost şedinţe penale.  
 Aşa cum anterior am amintit, au fost soluţionate un număr total de 39.879 
dosare pe ambele secţii din care 36.804 au fost civile şi 3.075 penale.  
 Numărul mediu de dosare rulate respectiv soluţionate în materie civilă a fost de 
1.395 respectiv 995.  
 De asemenea, numărul mediu de şedinţe de judecată în materie civilă a fost de 
53, iar în materie penală a fost de 72.  
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 In materie penală, numărul mediu de dosare rulate respectiv soluţionate a fost 
de 589 de cauze respectiv 307.  

În raport de numarul judecatorilor  din schema rezulta ca in 2016 numarul 
dosarelor rulate respectiv solutionate la nivelul Sectiei Civile a  fost de 922 dosare, 
respectiv  657 dosare. 
 De asemenea  numarul sedintelor  de judecata in materie  civila a  fost de 35.  
 La nivelul Sectiei Penale  pe parcursul anului 2016  schema  judecatorilor  a 
fost completa.  
 Problemele privind resursele umane cu care s-a confruntat această instanţă în 
anul 2016 au fost determinate de lipsa obiectivă a unor judecători din instanţă, 
generată de concediile medicale, concedii  pre-natale sau post-natale, promovarea 
unor judecători la tribunal, dar şi a concediilor privind creşterea copiilor şi, nu în 
ultimul rând, detaşarea altora la alte instituţii. Absenţele succesive obiective au 
generat o încărcătura suplimentară nedorită pentru  judecătorii ce şi-au desfăşurat 
activitatea în anul 2016 la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. 
 

II.3. OPERATIVITATEA PE INSTANŢĂ/SECŢII/COMPLETE  
SPECIALIZATE, ÎN DIFERITELE MATERII ŞI PE JUDECĂTOR 
 

II.3.1. Indicele general de operativitate al instanţei 
 

Comparativ cu anii precedenţi, operativitatea instanţei a fost 92,65 %, din care 
81,26 % a fost în materie penală şi 93,75  % în materie civilă, fiind mai mare decât în 
anul 2015 cu 3,55  %  şi cu  0,54  %  decât în anul 2014.  
 Raportat la cauzele nou intrate, operativitatea instanţei a fost de  104,47 %,  
mai mica decât în  anul 2015 cand a fost de 105,88 % si în anul 2014 cand a fost de 
107,67 %. 
 Ca şi in ceilalţi ani si in anul 2016, o atenţie sporită a fost acordată soluţionării 
cu celeritate a cauzelor, prin fixarea unor termene scurte, cu comunicarea actelor de 
procedură prin agentii procedurali al instanţei. 

De asemenea, lunar au fost repuse pe rol dosarele suspendate, procedându-se la 
verificarea motivelor suspendării în anumite cauze sau la pronunţarea hotărârilor de 
constatare a perimării, în alte cauze. 
 În anul 2016, au fost verificate, permanent, dosarele mai vechi de un an, 
procedându-se la inventarierea acestora şi la verificarea motivelor de amânare în 
vederea soluţionării sau cu scopul preîntâmpinării tergiversării acestora, conform 
măsurilor cuprinse în strategia de reformă a sistemului judiciar şi în planul de 
acţiune. 
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II.3.2. Operativitatea  pe  secţii  specializate 
 
 Astfel cum am mai arătat, comparativ cu anii precedenţi, operativitatea 

instanţei a fost 92,65 %, din care 81,26 % a fost în materie penală şi 93,75 % în 
materie civilă, fiind peste media anilor 2015 şi 2014.  

 
II.3.3. Operativitatea  pe  materii 
 
Operativitatea  în materie penală, pe anul 2016 a  fost  de  81,26 % .  
În materie civilă, în cifre, operativitatea pe anul 2016, se reflecta astfel: 
In cauzele cu minori şi de dreptul familiei aceasta  a fost  de  76,19 %.  
In ceea ce priveste cererile de acordare a personalităţii juridice, formulate în 

conformitate cu O.G. nr. 26/2000, modificată si completată,  aceasta  a  fost  de  
95,52 %.  

Pentru cererile de acordare a personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari, 
conform  Legii nr.230/2007 operativitatea  a fost  de  95,56 % . 

In ceea ce priveste litigiile între profesionişti aceasta a fost  de  94,87 %. 
În cazul cererilor avand ca obiect suspedarea provizorie a executarii silite, 

întemeiate pe disp art. 403 alin. ultim vechiul C.pr.civ., anulare fila CEC, bilet la 
ordin, cambie, operativitatea a fost de 92,30  %. 

 
II.3.4. Operativitatea pe judecator, pe sectii 
 
Numărul mediu de judecători care au lucrat efectiv în anul 2016 a fost de 47, 

din care 10 la Secţia Penală şi 37 la Secţia Civilă.  
În anul 2016 au fost rulate un numar de 57.517 dosare, din care 5.890 dosare 

penale şi 51.627 dosare  civile.  
In aceeaşi perioadă, au fost soluţionate 39.879 dosare, din care 3.075 penale şi 

36.804 civile.  
Raportând numărul mediu de judecători care au lucrat efectiv, la media 

dosarelor rulate respectiv 1.395 şi la media dosarelor solutionate respectiv 995, 
rezultă că operativitatea medie a unui judecător al Secţiei Civile a fost de 71,32 %.  

Urmând acelaşi raţionament şi pentru Secţia Penală, ai cărei judecători au rulat 
în medie 589 dosare şi au soluţionat în medie 307 dosare, rezultă că operativitatea 
medie a unui  judecător al secţiei  penale a fost de 52,12%.     
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II.4. ANALIZA  ACTIVITĂŢII  INSTANŢEI DIN PERSPECTIVA  
INDICATORILOR  DE EFICIENŢĂ   
 

Urmare a adoptării Hotărârii nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii  prin care s-a aprobat Raportul Grupului de 
lucru privind eficienţa activităţii instanţelor, constituit la nivelul Consiliului Superior 
al Magistraturii, indicatorii de performanţă relevanţi pentru măsurarea  eficienţei 
activităţii instanţelor sunt : 

 
a)Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) determinată prin raportul 

dintre dosarele nou intrate în perioada 01.01.2016-31.12.2016 şi dosarele finalizate în 
aceeaşi perioadă de referinţă, exprimat procentual; 

În perioada 01.01.2016-31.12.2016, pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti 
au fost înregistrate un  număr de 38.171  dosare nou intrate  fiind soluţionate 40.465 
dosare în acelaşi interval de timp. Prin aplicarea algoritmului de calcul al aplicaţiei 
StatisCentral a rezultat un procent de  106, 46% la acest indicator, instanţa 
încadrându-se aşadar în gradul „foarte eficient”, potrivit plajelor de eficienţă stabilite 
prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători. 

 
b)Vechime dosare în stoc  - determinată ca fiind suma dosarelor aflate pe rol la 

finele perioadei de referinţă şi nefinalizate, mai vechi de 1 an pentru curţile de apel şi 
de 1 an şi 6 luni pentru celelalte instanţe; 

La data  de 31.12.2016 din totalul de  15.949 dosare aflate în stoc, un număr de 
959  de dosare sunt mai vechi de 1 an şi 6 luni ceea ce conduce la înregistrarea la 
acest parametru a unui  procent de 6, 0%, fiind atins gradul „ eficient”,  la indicatorul 
supus analizei. Faţă de stocul efectiv de 5981 de dosare existent la sfârşitul anului 
2016, rezultă că diferenţa de până la 15.949 dosare sunt dosare neînchise în Ecris sau 
închise în mod incorect. 

 
c)Ponderea dosarelor închise într-un an – determinată ca fiind suma dosarelor 

finalizate în termen de mai puţin de 1 an de la înregistrare raportată la suma tuturor 
dosarelor soluţionate în perioada de referinţă, exprimată procentual; 

În perioada de referinţă, din totalul de 40.465 de dosare soluţionate un număr de 
37.164 de dosare au fost finalizate, prin închidere, în termen de maximum un an de la 
înregistrare, reprezentând un procent de  91,8 %, instanţa atingând gradul „foarte 
eficient” la acest indicator. 

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

procesual fond şi mai puţin pentru curţile de apel) - reprezintă timpul mediu scurs 
între data înregistrării dosarului şi data închiderii documentului final; 

Durata medie de soluţionare în materiile non penal a fost de 5,0 luni, iar în 
materie penală de 2,4 luni, instanţa încadrându-se în gradul „foarte eficient”. 
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e)Redactările peste termenul legal - reprezintă procentul instanţei respective 
de redactare peste termen a dosarelor finalizate cu document de tip final Hotărâre. 

În perioada supusă analizei au fost soluţionate prin document de tip final 
Hotărâre un număr de 18.916 dosare din care un număr de 12.234  dosare au fost 
redactate peste termenul prevăzut de lege ceea ce a  determinat un procent al 
dosarelor din aceasta ultimă categorie de 64,7%,  instanţa fiind încadrată în gradul 
„ineficient” la indicatorul analizat.  

Analizând datele  aferente anului  2016 se constată că instanţa a fost foarte 
eficientă la indicatorii „rata de soluţionare”, „pondere dosare închise într-un an” şi 
„durata medie de soluţionare”,  eficientă la indicatorul „vechime dosare în stoc”, dar 
ineficientă la indicatorul „hotărâri redactate peste termenul legal”.  

Cumulând cei cinci indicatori, valoarea medie a eficienţei s-a încadrat în 
gradul de performanţă „eficient”. 

Cauzele obiective care au determinat menţinerea eficienţei instanţei la gradul 
„eficient”, care rezultă din datele statistice prezentate, sunt scăderea volumului de 
activitate prin comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului precedent concomitent cu 
creşterea complexităţii dosarelor soluţionate (ceea ce înseamnă un timp mai mare 
alocat pentru redactarea hotărârilor), în special în materie civilă. 

În acest sens avem în vedere faptul că, urmare a încuviinţării în anii 2013-2014 
a unui număr colosal de încuviinţări de executare silită, Judecătoria Sectorului 3 şi-a 
atras competenţa de instanţă de executare pentru aceste executări, ceea ce impune ca 
toate contestaţiile la executare şi alte cereri privind executare să fie de competenţa 
acestei instanţe. Complexitatea reală a acestor cereri este una sporită în condiţiile în 
care, în mod frecvent, se solicită anularea clauzelor abuzive din contractele ce 
constituie titluri executorii prin cerere alăturată contestaţiei la executare. 

Intrarea în vigoare a Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a adus pe rolul 
instanţei noi litigii în această materie şi, deşi complexitatea asociată în Ecris a acestor 
cauze nu este un semnificativă, în realitate, problemele de drept şi analiza ce trebuie 
efectuată de instanţă presupun foarte multe aspecte, ceea ce conduce la redactarea 
mai anevoioasă a hotărârilor. 

De asemenea, înmulţirea cauzelor ce au ca obiect constatarea caracterului 
abuziv şi anularea unor clauze din contractele încheiate între consumatori şi 
profesionişti, întemeiate pe disp. Legii nr. 193/2000, presupun un timp mai mare 
pentru redactarea hotărârilor, pentru aceleaşi motive susmenţionate. 

În legătură cu indicatorul la care Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a fost 
încadrată la gradul „ineficient” respectiv „redactările peste termenul legal” 
menţionăm preocuparea constantă a conducerii administrativ-judiciare şi a 
judecătorilor instanţei pentru înlăturarea deficienţelor constatate, sens în care 
planificările în şedinţele de judecată s-au realizat în mod echitabil, completurile au 
fost configurate pe materii în mod egal cu respectarea principiului specializării iar 
atribuţiile judecătorilor, altele decât cele de judecată, au fost repartizate echilibrat în 
raport  de volumul efectiv de muncă. De asemenea, s-a procedat la monitorizarea 
permanentă a judecătorilor care au înregistrat în mod constant întârzieri în redactarea 



Judecătoria Sectorului 3  Raport de bilanț 2016 

 17

hotărârilor, fiind luate măsuri administrative în vederea tehnoredactării cu prioritate a 
acestora.  

Trebuie remarcat că raportarea pentru Semestrul I al anului 2016, care a  situat 
instanţa tot în gradul „ineficient” la acest indicator, a relevat un procent al 
redactărilor peste termen de 65,5% iar la finele anului analizat procentul a scăzut la 
64,7%. 

Astfel, o analiză comparativă cu anul anterior conduce la concluzia că sunt şi 
rezultate pozitive deoarece valoarea acestui indicator a scăzut în mod constant: 
76,84% în semestrul I 2015, 69,47% în anul 2015, 65,5% în semestrul I 2016 şi 
64,7% în anul 2016. 

Cu toate acestea, eforturile în vederea diminuării restanţelor la redactare trebuie 
continuate în pofida numărului mare de dosare soluţionate, fiind necesar  ca 
judecătorii  să aloce o atenţie sporită managementului timpului de lucru  prin 
planificarea adecvată a activităţilor, ajutaţi fiind de conducerea instanţei,  în vederea 
atingerii obiectivului propus. 
 

II.5. INDICII DE ATACABILITATE A HOTARARILOR 
JUDECATORESTI 

 

Consolidarea statului de drept şi asigurarea calităţii actului de justiţie presupun 
abordarea mai multor componente ale procesului de reformă care vizează realizarea 
unui cadru legislativ coerent, unificarea practicii judiciare, specializarea activităţii de 
judecată, precum şi pregătirea magistraţilor şi a altor categorii de personal din 
sistemul judiciar. Calitatea actului de justiţie se traduce la nivelul instanţelor 
judecătoreşti printr-o activitate de judecată performantă realizată în condiţii de 
transparenţă si eficacitate. Acest obiectiv se atinge, în primul rând, prin creşterea 
pregătirii profesionale a judecătorilor şi a personalului auxiliar din cadrul instanţelor. 

 
PONDEREA  HOTĂRÂRILOR ATACATE  DIN TOTALUL  
HOTĂRÂRILOR  PRONUNŢATE. INDICELE DE DESFIINŢARE. 
 

Ponderea atacabilităţii hotărârilor la Judecătoria Sectorului 3 București a 
fost de  17,85 % prin raportare  la  total cauze solutionate – 39.879 si total 
hotărâri atacate – 7.121. 

 
În materie penală  
Total  hotărâri pronunţate în materie  penală = 3.075. 
Total hotărâri atacate în materie penală = 208 
Pondere atacabilitate la total hotărâri pronunţate in materie penală: 

6,7%.  
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În materie civilă:  
Total hotărâri pronunţate în materie civilă = 36.804. 
Total hotărâri atacate în materie civilă = 6.913 
Pondere atacabilitate la total hotărâri pronunţate în materie civilă : 18,78 

%.  
 

II.6. INDICII  DE DESFIINTARE A HOTARARILOR 
JUDECATORESTI 

 
In anul 2016 au fost soluţionate  39.879 cauze,  din care  36.804 civile  şi  

3.075 penale.  
În aceeaşi perioadă au fost desfiinţate în căile de atac 1.199 de hotarari din care 

1.085 civile si  114 penale rezultand un indice de modificare a hotararilor in caile de 
atac de 3 %. Indicele  de desfiinţare  în materie civilă  a fost de  2,94 %  iar cel in 
materie   penala  de 3,70 %. 
 

II.7. DURATA DE SOLUŢIONARE  A CAUZELOR ( INCLUSIV PE 
MATERII) 
 

Din verificările efectuate în statistica judecătoriei, ţinută la instanţă, în anul 
2016, termenele de soluţionare a cauzelor pe materii se prezintă asfel: 
 

În materie civilă : 
a) între 0 – 6 luni   31.494 cauze 
b) între 6 – 12 luni 4.132  cauze 
c) între 1 –2 ani   999 cauze 
d) peste 2  ani   179 cauze 

Din care, cauze cu minori şi de dreptul familiei : 
a) între 0 – 6 luni   1.144 cauze 
b) între 6 – 12 luni   272 cauze 
c) între 1 –2 ani  75 cauze 
d) între 2 – 3 ani   9 cauza 
e) peste 3 ani 4   cauze 

Cauze care au ca obiect litigii intre profesionisti : 
a)    între 0 – 6 luni     2.659 cauze 
b)    între 6 –12 luni   658 cauze 

           c)    între 1 –2 ani   111 cauze 
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           d)     intre 2 –3 ani   9 cauze 
           e)     peste 3 ani   3 cauze 

Cauze care au ca obiect cereri de acordare a pesonalităţii juridice 
asociaţiilor de proprietari: 

Între 0 – 6 luni 151 cauze 
Cauze care au ca obiect cereri de acordare a personalităţii juridice 

asociaţiilor fundaţiilor sau oricăror persoane juridice, conform O.U. nr. 26/2006 
Între 0 – 6 luni  406   cauze 

 Cauze care au ca obiect cererile de incuviintare a executarii silite, investire 
cu formulă executorie etc. : 

Între 0 – 6 luni 17.501  cauze 
 
În materie penală : 

a) între 0 – 6 luni – 2.927 cauze 
b) între 6 – 12 luni -  119 cauze 
c) între 1 –2 ani -   27   cauze 
d) peste 2 ani -    2   cauze. 
 

Tabelar   situatia  pe anul 2016 se prezinta astfel:  
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Materia 
Dosare 

soluționate 
(total) 

Durata medie de soluţionare a cauzelor
0-6 luni 6-12 luni 1-2 ani Peste 2 ani 

Nr. ds. 
soluționate 

Procent 
(%) 

Nr. ds. 
soluționate

Procent 
(%) 

Nr. ds. 
soluționate

Procent 
(%) 

Nr. ds. 
soluționate

Procent 
(%) 

1 2 3 
4 

 (col. 3 X 100/col.2)
5 

6 
(col. 5 X 100/col.2) 

7 
8 

(col. 7 X 100/col.2) 
9 

10 
(col. 9 X 

100/col.2) 
penal 3.075 2.927 95,18% 119 3,86% 27 0,87% 2 0,06% 
civil 36.804 31.494 85,57% 4.132 11,22% 999 2,71% 179 0,48% 

TOTAL cauze 
soluționate 

39.879 34.421 86,31% 4.251 10,65% 1.026 2,57% 181 0,45% 
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Din  analiza datelor rezultă ca procentul dosarelor  soluţionate, atât pe 

instanţă cât şi pe secţii, în intervalul 0- 6 luni, este mult mai mare  decât  cel al 
dosarelor  soluţionate  în intervalul  6 -12 luni .  De asemenea se  poate  observa  
că  procentul  dosarelor  soluţionate  în intervalul 1- 2 ani şi  peste  2 ani este  
infim  raportat la volumul de activitate al instantei şi cauzele  obiective  care au 
condus la  soluţionarea  acestora într-un interval  de timp mai mare de 1  an (  
procedura  cu străinătatea,  complexitatea  cauzelor, etc. ).  
 


