
Volumul total de activitate în cursul anului 2015 ( prezentare comparativă pentru anii 2013 – 2015 ) 

 

Anul Stoc la începutul 
perioadei 

Intrate Total cauze   
pe rol 

Soluţionate Stoc la sfârşitul 
perioadei 

Suspendate 

2013 7.593 18.281 25.874 20.457 5.417 1.466 

2014 5.417 25.514 30.931 26.363 4.568 955 

2015 4.568 36.825 41.393 36.209 5.184 866 

 

După cum se poate observa, în anul 2015, s-a înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate faţă 

de anii 2013 şi 2014, astfel:  

Volumul total al cauzelor aflate pe rolul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti în anul 2015 a fost de 41.393 de 

cauze ( penale şi civile ), înregistrându-se o creştere faţă de anii precedenţi, astfel: 

-  în anul 2013 totalul cauzelor a fost de 25.874, o creştere în anul 2015 cu 15.519 de cauze, exprimată într-o 
valoare procentuală de 59,98 %;  

- în anul 2014 totalul cauzelor a fost de 30.931, o creştere în anul 2015 cu 10.462 de cauze, exprimată într-o 
valoare procentuală de 33,82 %. 

Din totalul cauzelor deduse judecăţii în anul 2015, un număr de 36.825 au fost dosare nou intrate, iar diferenţa de 

4.568 reprezintă stocul anterior.  

Faţă de anul 2013, când totalul cauzelor nou intrate a fost de 18.281, se remarcă o creştere în anul 2015 cu 

18.544 de cauze, adică un procent de 101,44 %.  

Faţă de anul 2014, când totalul cauzelor nou intrate a fost de 25.514, se remarcă o creştere în anul 2015 cu 

11.311 de cauze, adică un procent de 44,33 %.  

Numărul total al cauzelor soluţionate în anul 2015 a fost de 36.209, în timp ce, în anul 2013 a fost de 20.457 de 

cauze, iar în anul 2014 a fost de 26.363 de cauze, fiind înregistrată o creştere de 15.752 de cauze, cu 77,00 % mai mult 

decât în anul 2013 şi o creştere de 9.846 de cauze, cu 37,35 % faţă de anul 2014.   

 Volumul de activitate pe secţii specializate 

A.  Volumul de activitate al secţiei penale 

Anul Stoc la începutul 
perioadei 

Intrate Total cauze 
pe rol 

Soluţionate Stoc la sfârşitul 
perioadei 

Suspendate 

2013 224 2.040 2.264 2.082 182 7 

2014 182 1.705 1.887 1.699 188 6 

2015 188 1.711 1.899 1.646 253 7 

 

  La secţia penală, în cursul anului 2015 au fost înregistrate un număr de 1.711 de cauze, ce s-au 

adăugat la stocul de 188 de cauze, astfel că pe rolul secţiei au fost 1.899 de cauze, din care au fost soluţionate un număr 



de 1.646 de cauze, rămânând un stoc de 253 de cauze, din care 7 cauze sunt suspendate. 

Din numărul total de cauze aflate pe rolul secţiei, un număr de 140 de cereri au avut ca obiect „luarea măsurii 

arestării preventive”, 31 de cauze au avut ca obiect „propunere de prelungire a măsurii arestării preventive”, 75 de cauze 

au avut ca obiect „propunere de autorizare a efectuării percheziţiei domiciliare şi informatică” şi 322 de cereri au avut ca 

obiect „supraveghere tehnică”.  

În ceea ce priveşte completurile specializate, în cursul anului 2015 nu au fost înregistrate cauze având ca obiect „ 

infracţiuni de corupţie”, fiind înregistrate un număr de 17 cauze în care au fost cercetaţi inculpaţi minori sau în care părţile 

vătămate au fost minore. Tot în materie penală, au fost emise un număr de 12 mandate de arestare europeană, ocazie cu 

care au fost emise un număr de 12 adrese de dare în urmărire internaţională.  

Din totalul de 253 de dosare ce reprezintă stocul la sfârşitul anului 2015, un număr de 7 dosare este reprezentat 
de cauzele suspendate, din care 5 cauze în baza dispoziţiilor art. 500 Cod procedură penală, o cauză în baza dispoziţiilor 
Legii nr. 85/2006 şi o cauză în baza dispoziţiilor art. 367 alin. 1 Cod procedură penală.  

 
B. Volumul de activitate al secţiei civile 

Anul Stoc la începutul 
perioadei 

Intrate Total cauze pe 
rol 

Soluţionate Stoc la sfârşitul 
perioadei 

Suspendate 

2013 7.369 16.241 23.610 18.375 5.235 1.460 

2014 5.235 23.809 29.044 24.664 4.380 949 

2015 4.380 35.114 39.494 34.563 4.931 859 

 

În cadrul secţiei civile, în cursul anului 2015 au fost înregistrate un număr de 35.114 de cauze, ce s-au adăugat 

la stocul de 4.380 de cauze, astfel că, pe rolul secţiei au existat un număr de 39.563 de cauze, din care au fost soluţionate 

un număr de 34.563 de cauze, rămânând un stoc de 4.931 de cauze, din care un număr de 859 de cauze sunt 

suspendate. 

După cum se poate observa, secţia civilă a cunoscut o creştere semnificativă a numărului de dosare înregistrate 

în cursul anului 2015 faţă de anul 2014, cu 11.305 de cauze, procentual, creşterea fiind de 47,48 %.  

O creștere mai mare, cu 18.873 de cauze, a fost înregistrată faţă de anul 2013, exprimată în procente creşterea 

numărului de dosare a fost de 116,21 %. 

Încărcătura pe judecător  

Anul Materia Total cauze 

aflate pe 

rol 

 

Număr 

judecători 

conform 

schemei 

Număr mediu 

de judecători 

Încărcătura pe 

judecător raportat la 

numărul judecătorilor 

din schemă 

Încărcătura pe judecător 

raportat la numărul 

mediu de judecători 

2013 Penal 2.264 6 5 377 453 

Civil 23.610 25 22 944 1.073 



 

2014 

Penal 1.887 7 7 270 270 

Civil 29.044 25 24 1.162 1.210 

 

2015 

Penal 1.899 7 6 271 317 

Civil 39.494 24 22 1.646 1.795 

 

După cum se poate observa, în materie civilă şi penală, încărcătura medie pe judecători a înregistrat o creştere 

în anul 2015, faţă de anii anteriori.  

Încărcătura pe judecător, ca indicator statistic, a fost calculată prin raportare la numărul total de dosare aflate pe 

rolul instanţei şi la numărul efectiv de judecători care au funcţionat în anul 2015, astfel reflectându-se numărul real de 

dosare ce a revenit spre soluţionare fiecărui judecător.  

În ceea ce priveşte secţia civilă, se remarcă o creştere a încărcăturii medii raportată la numărul mediu de 

judecători, cauzată de creșterea numărului de dosare civile înregistrate, raportată la numărului mediu de judecători.  

În anul 2015 numărul mediu de judecători la secţia civilă a fost de 22, acelaşi număr ca în anul 2013, şi mai mic 

faţă de anul 2014.  

Din punct de vedere al numărului de şedinţe la care au participat judecătorii secţiei penale şi civile în anul 2015, 

a numărului de dosare rulate, a numărului de dosare soluţionate şi a numărului de hotărâri repartizate spre redactare, 

comparativ cu anii 2012, 2013, din prisma numărului real de judecători, încărcătura pe judecător este următoarea:  

a) Încărcătura pe judecător în funcţie de numărul şedinţelor de judecată  

Anul Materia Total şedinţe de judecată Număr mediu de judecători Încărcătura pe judecător  

 

2013 

Penal 517 5 103 

Civil 1.332 22 61 

TOTAL  1.849 27 68 

2014 Penal 529 7 76 

Civil 1.601 24 67 

TOTAL  2.130 31 69 

 

2015 

Penal 551 6 92 

Civil 1.476 22 67 

TOTAL  2.027 28 72 

 

 



b) Încărcătura pe judecător în funcţie de numărul dosarelor rulate 

Anul Materia Total cauze rulate Număr mediu de 

judecători 

Încărcătura pe judecător raportat la 

numărul mediu de judecători 

2013 Penal 4.029 5 806 

Civil 35.235 22 1.602 

TOTAL  39.264 27 1.454 

 

2014 

Penal 2.953 7 422 

Civil 36.290 24 1.521 

TOTAL  39.243 31 1.266 

 

2015 

Penal 3.041 6 507 

Civil 44.772 22 2.035 

TOTAL  47.813 28 1.708 

 

c) Încărcătura pe judecător în funcţie de numărul dosarelor soluţionate 

Anul Materia Total cauze 

soluţionate 

Număr mediu de 

judecători 

Încărcătura pe judecător raportat la 

numărul mediu de judecători 

2013 Penal 2.087 5 417 

Civil 18.520 22 842 

TOTAL  20.607 27 763 

 

2014 

Penal 1.701 7 243 

Civil 25.058 24 1.044 

TOTAL  26.759 31 863 

2015 Penal 1.646 6 274 

Civil 34.563 22 1.571 

TOTAL  36.209 28 1.293 

 

 

d) Încărcătura pe judecător în funcţie de numărul dosarelor repartizate spre redactare 



Anul Materia Total cauze de 

redactat 

Număr mediu de 

judecători 

Încărcătura pe judecător raportat la 

numărul mediu de judecători 

2013 Penal 2.087 5 417 

Civil 18.520 22 842 

TOTAL  20.607 27 763 

2014 Penal 1.701 7 243 

Civil 24.928 24 1.039 

TOTAL  26.629 31 859 

 

2015 

Penal 1.649 6 275 

Civil 34.867 22 1.585 

TOTAL  36.516 28 1.304 

 

Indicele general de operativitate al instanţei 

Anul 

Stoc 

anterior 

Intrate în 

cursul anului 

Total dosare 

aflate pe rol 

Soluţionate Stoc la 

sfârşitul 

anului 

Suspendate Operativitate 

% 

2013 7.593 18.281 25.874 20.457 5.417 1.466 83,
81 

2014 5.417 25.514 30.931 26.363 4.568 955 87,
95 

2015 4.568 36.825 41.393 36.209 5.184 866 89,
35 

 

Comparând datele statistice pe ultimii 3 ani, se constată o creştere a indicatorului privind operativitatea 

soluţionării cauzelor în anul 2015, faţă de anii 2013 şi 2014, de la 83,81 % în anul 2013 şi 87,95 % în anul 2014, la 89,35 

% în anul 2015, o creştere procentuală de 6,61 % faţă de anul 2013 şi o creştere procentuală de 1,59 % faţă de anul 

2014.  

Astfel, din statistica întocmită la nivelul instanţei au fost luate în calcul dosarele în care s-a pronunţat o hotărâre 

judecătorească ( sentinţă sau încheiere finală ), în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015, chiar dacă hotărârile 

nu au fost redactate de judecător şi închise în aplicaţie.  

Însă, la întocmirea situaţiei statistice, prin intermediul rapoartelor predefinite din aplicaţia ECRIS, sunt luate în 

calcul, ca dosare soluţionate, doar dosarele redactate şi închise în aplicaţie, nu şi cele soluţionate şi neredactate, astfel că 

dosarele neînchise, din punct de vedere al aplicaţie, sunt considerate dosare nesoluţionate.  



De precizat, este faptul că aplicaţia ECRIS ia în calcul termenul de redactare al hotărârilor, de 30 de zile, însă în 

privinţa încheierile finale, aplicaţia nu ia în calcul acest termen de redactare de 30 de zile, astfel încât acestea sunt 

înregistrate ca restanţe a doua zi după pronunţare.  

 

 Operativitatea pe secţii specializate 

Secţia civilă:  

Anul 

Stoc 
anterior 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total dosare 
aflate pe rol 

Soluţionate Stoc la 
sfârşitul 
anului 

Suspendate Operativitate 

% 

2013 7.369 16.241 23.610 18.375 5.235 1.459 82,95 

2014 5.235 23.809 29.044 24.664 4.380 949 87,79 

2015 4.380 35.114 39.494 34.563 4.931 859 89,46 

 

Din analiza datelor statistice, rezultă că secţia civilă a înregistrat o creştere a indicelui de operativitate în anul 

2015 la 89,46 % faţă de anii anteriori,cu 1,90 % faţă de anul 2014 şi cu 7,85 % faţă de anul 2013.  

Şi la nivelul secţiei civile s-a constatat o creştere a stocului de dosare existent la finele anului 2015, cu 551 de 

dosare, faţă de stocul de dosare de la finele anului 2014, respectiv cu 12,58 %, acest lucru fiind determinat de numărul 

cauzelor civile înregistrate în perioada noiembrie – decembrie 2015 aflate în procedura scrisă, care astfel nu au putut fi 

soluționate până la 31.12.2015, precum şi de numărul dosarelor fără prim termen la data de 31.12.2015, respectiv 2.124 

de dosare.  

Secţia penală:  

Anul 

Stoc 

anterior 

Intrate în 

cursul 

anului 

Total dosare 

aflate pe rol 

Soluţionate Stoc la 

sfârşitul 

anului 

Suspendate Operativitate 

% 

2013 224 2.040 2.264 2.082 182 7 92,25 

2014 182 1.705 1.887 1.699 188 6 90,32 

2015 188 1.711 1.899 1.646 253 7 87 

 

Din analiza datelor statistice, rezultă că secţia penală, în anul 2015, a înregistrat o scădere a indicelui de 

operativitate, cu 3,68 % față de anul 2014, şi cu 5,69 % faţă de anul 2013. 

La nivelul secţiei penale s-a constatat o creştere a stocului de dosare existent la finele anului 2015, cu 65 de 

dosare, faţă de stocul de dosare de la finele anului 2014, respectiv cu 34,57 %. 

Această situaţie a fost creată de numărul mare de dosare penale înregistrate în luna decembrie 2015 (şi mai 

ales, în cea de-a doua parte a acestei luni), care nu au mai putut fi soluţionate până la sfârşitul anului având în vedere, pe 

de o parte, dispoziţiile referitoare la camera preliminară ce implică o durată de până la 60 zile, iar pe de altă parte, că în 

perioada 21 – 31 decembrie 2015 nu au fost planificate şedinţe de judecată. 



Astfel, în perioada 1 – 31 decembrie 2015 au fost înregistrate 146 dosare penale, dintre care 72 dosare ce 

implică parcurgerea procedurii camerei preliminare. 

Se observă că acest număr este superior numărului de dosare ce constituie stoc la data de 31 decembrie 2015 

(65 dosare). 

Spre comparaţie, în perioada 1 – 31 decembrie a anului anterior, au fost doar 113 dosare, dintre care 54 dosare 

au implicat parcurgerea procedurii camerei preliminare. 

 

Ponderea atacabilităţii hotărârilor 

În anul 2015 s-a urmărit, ca şi în anii anteriori, eficientizarea activităţii de judecată, punându-se în mod ferm 

accentul pe aspectul calitativ al muncii depuse de judecători și personalul auxiliar al instanței. 

Reflectând asupra datelor care prezintă volumul, numărul cauzelor soluţionate şi operativitatea ridicată în 

soluţionarea acestora, comparativ cu indicii de modificare a hotărârilor pronunţate, se constată că activitatea de judecată 

a avut un nivel calitativ foarte ridicat. 

În anul 2015, din numărul total de dosare aflate pe rol de 41.393, au fost pronunţate un număr de 36.209 de 

cauze, din care 11.166 de sentinţe şi 25.043 de încheieri finale.  

La secţia penală, din numărul total de cauze aflate pe rol de 1.899, a pronunţat un număr de 1.646 de cauze, din 

care 529 de sentinţe şi 1.117 încheieri finale.  

La secţia civilă, din numărul total de cauze aflate pe rol de 39.494, a pronunţat un număr de 34.563 de cauze, 

din care 10.637 de sentinţe şi 23.926 de încheieri finale.  

Per total, la nivelul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, în anul 2015, din totalul de 41.393 de cauze aflate pe rol, 

au fost pronunţate un număr de 36.209 de dosare. Dintre acestea au fost atacate, cu apel sau, după caz, cu recurs şi 

contestaţie, un număr total de 2.534, rezultând, astfel, un procent de atacabilitate de 7,00 %. 

Calitatea hotărârilor pronunţate de judecătorii Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti a sporit încrederea justiţiabililor 

în actul justiţie, indicele de atacabilitate al hotărârilor fiind în scădere de la 14,17 % în anul 2013 la 9,14 % în anul 2014.  

a) Prezentarea datelor 

Anul Numărul hotărârilor pronunţate Ponderea atacabilităţii 

2013 20.457 14,17% 

2014 26.363 9,14 % 

2015 36.209 7,00 % 

 

La secţia penală, în anul 2015, din numărul total de cauze aflate pe rol de 1.899, au fost pronunţate un număr 

de 1.646 de hotărâri judecătoreşti.  

Din numărul total de hotărâri judecătoreşti, au fost apelate şi contestate un număr de 307 de hotărâri, din care, 

169 de hotărâri judecătoreşti au fost apelate şi 141 de hotărâri judecătoreşti au fost contestate, rezultând un procent de 

atacabilitate de 18,65 %.  



La secţia civilă, în anul 2015, din numărul total de cauze aflate pe rol de 39.494, au fost pronunţate un număr de 

34.563 de hotărâri judecătoreşti.  

Din numărul total de hotărâri pronunţate, au fost apelate şi recurate un număr de 2.227, din care, 2.046 de 

hotărâri judecătoreşti au fost apelate şi 181 hotărâri judecătoreşti au fost recurate, rezultând un procent de atacabilitate de 

6,44 %.  

 

Secţia Numărul hotărârilor pronunţate Numărul hotărârilor atacate Ponderea atacabilităţii 

Penală 1.646 307 18,65 % 

Civilă 34.563 2.227 6,44 % 

TOTAL  36.209 2.534 7,00 % 

 

Indicele de casare 

În anul 2015, în materie civilă au fost pronunţate un număr de 34.563 de hotărâri, din care 10.637 de sentinţe şi 

23.926 deîncheieri finale. 

Numărul hotărârilor înregistrate la practica de casare în materie civilă (incluzând anul 2015 şi anteriori), restituite 

la data de 31.12.2015 a fost de 2.333, din care un număr de 55 de dosare trimise spre rejudecare. 

Din totalul de 2.333 dosare care au fost restituite din căile de atac, un număr de 1.980 de cauze privesc dosare 

soluţionate prin sentinţe, iar 353 de cauze soluţionate prin încheieri. 

Din cele 2.333 dosare care au fost restituite din căile de atac, 222 de dosare privesc soluţii pronunţate în anul 

2015, 1.352 de dosare privesc soluţii pronunţate în anul 2014, iar restul de 759, soluţii pronunţate în anii anteriori. 

Din cele 55 de dosare trimise spre rejudecare, un dosar priveşte o soluţie pronunţată în anul 2015, 19 soluţii 

pronunţate în anul 2014, iar 35 sunt soluţii pronunţate în anii anteriori. 

Strict în ceea ce priveşte anul 2015, din cele 222 soluţii pronunţate, un număr de 179 de soluţii au fost menţinute, 

43 de soluţii modificate/schimbate, din care1 dosar a fost desfiinţat cu trimitere spre rejudecare. 

Cauza trimiterii spre rejudecare a fost necercetarea fondului. 

Cauzele de modificare/schimbare a sentinţelor au constat în: greşita interpretare/aplicare a legii, probe noi în 

căile de atac, renunţare la judecată în calea de atac, interpretare greşită a probelor, reindividualizarea sancţiunii în calea 

de atac, împăcarea părţilor în calea de atac (minori şi familie) sau tranzacţie încheiată în calea de atac. 

Raportat la dosarele restituite la practica de casare în anii 2013 şi 2014, se remarcă o scădere a numărului de 

dosare în care soluţiile (indiferent de data pronunţării) au fost desfiinţate (casate/modificate/schimbate). Astfel, în anul 

2013 au fost soluţii de desfiinţare într-un număr de 93 de dosare, în anul 2014 un număr de 81 de dosare, în timp ce în 

anul 2015 un număr de 55 de dosare. 

Prin raportare la numărul hotărârilor pronunţate în anul 2015 în materie civilă, şi restituite Judecătoriei Sectorului 

6 până la data de 31.12.2015, faţă de anii 2013 şi 2014, numărul soluţiilor desfiinţate (casate/modificate/schimbate) a 



scăzut față de anul 2013 şi se menţine la acelaşi nivel cu anul 2014. Astfel, în anul 2013 s-au desfiinţat soluţiile în 66 

dosare, în anul 2014 în 42 de dosare, iar în anul 2015 în 43 de dosare. 

Având în vedere numărul total de soluţii pronunţate în materie civilă în anul 2015, respectiv 34.563, şi numărul 

soluţiilor desfiinţate din dosarele pronunţate în anul 2015 şi restituite de instanţele de control judiciar până la data de 

31.12.2015, respectiv 43 de dosare, procentul de desfiinţare (casate/modificate/schimbate)este de 0,12 %. 

Situaţia indicelui de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti, comparativ cu anii 2013 şi 2014, se prezintă astfel: 

Anul de referinţă Indicele de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în anul 2015, prin raportare 

la totalul soluţiilor pronunţate în anul 2015 

2013 0,35 % 

2014 0,17%  

2015 0,12 % 

 

În materie penală, în anul 2015, la practica de casare au fost restituite un număr de 476 de dosare penale, însă 

trebuie evidenţiat (ţinând seama de circuitul dosarelor între instanţa de fond şi cele de control judiciar) că nu toate 

dosarele înregistrate sunt din anul 2015, ci şi din anul 2014 sau chiar din alţi ani. 

Din cele 476 de poziţii ale registrului de practică de casare, 167 privesc sentinţe penale, iar 309privesc încheieri. 

În ceea ce priveşte situaţia celor 167 de sentinţe penale înregistrate, 88 au fost pronunţate în anul 2015, 73în 

anul 2014, iar 6 în alţi ani. 

În funcţie de soluţia dispusă în calea de atac, se constată că au fost menţinute 94 sentinţe ( 51pronunţate în anul 

2015, 40 pronunţate în anul 2014 şi 3 pronunţate în alţi ani). Pe de altă parte, au fost casate/desfiinţate 73 de sentinţe ( 35 

pronunţate în anul 2015, 37 pronunţate în anul 2014 şi una pronunţată în anul 2013).  

Dintre sentinţele penale casate/desfiinţate, două cauze au fost trimise spre rejudecare la Judecătoria Sectorului 6 

Bucureşti, ambele sentinţe fiind pronunţate în anul 2014. 

În ceea ce priveşte motivele de casare/desfiinţare reţinute de instanţele de control, acestea au vizat nelegalitatea 

şi/sau netemeinicia, cele mai des întâlnite fiind:  

- aplicarea legii penale mai favorabile, ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod penal, cu consecinţele: 

reducerii pedepsei, achitării pentru dezincriminarea faptei, încetării procesului penal pentru intervenirea prescripţiei, 

încetării procesului ca urmare a împăcării sau medierii părţilor în calea de atac; 

- greşita stabilire a legii penale mai favorabile; 

- greşita individualizare a pedepsei şi, în consecinţă: majorarea pedepsei sau reducerea pedepsei; 

- greşita individualizare a modalităţii de executare a pedepsei; 

- reaprecierea cuantumului daunelor materiale şi/sau morale; 

- omisiunea impunerii unor obligaţii în cadrul suspendării executării pedepsei sub supraveghere; 

- aprecierea greşită a probelor; 



- omisiunea luării/menţinerii măsurii de siguranţă a confiscării speciale; 

- greşita aplicare a pedepsei accesorii prevăzute de art.64 lit.c din vechiul Cod penal, în cazul infracţiunii de 

conducere a unui autovehicul pe drumurile publice, având în sânge o îmbibaţie alcoolică mai mare decât cea prevăzută 

de lege. 

În ceea ce priveşte situaţia celor 309 încheieri înregistrate, se reţine că 268 au fost pronunţate în anul 2015 şi 41 

au fost pronunţate în 2014. 

În funcţie de soluţia dispusă în calea de atac, au fost menţinute 285 încheieri, dintre care 248 pronunţate în anul 

2015 şi 37 pronunţate în anul 2014. De asemenea, au fost desfiinţate 24 de încheieri, 21 pronunţate în anul 2015 şi 3 

pronunţate în anul 2014. 

În privinţa măsurilor preventive, motivele de desfiinţare s-au referit exclusiv la aprecierea diferită a stării de 

pericol concret pentru ordinea publică de către judecătorul care a soluţionat propunerea şi judecătorul din calea de atac a 

contestaţiei. 

Având în vedere numărul total de soluţii pronunţate în materie penală în anul 2015, respectiv 1.646, şi numărul 

soluţiilor desfiinţate din dosarele pronunţate în anul 2015 şi restituite de instanţele de control judiciar până la data de 

31.12.2015, respectiv 56 de dosare, procentul de desfiinţare (casate/modificate/schimbate)este de 3,40 %. 

Situaţia indicilor de casare a hotărârilor judecătoreşti, comparativ cu anii 2014 şi 2013, se prezintă astfel: 

Anul de 

referinţă 

Indicele de casare a hotărârilor judecătoreşti prin raportare la totalul soluţiilor 

pronunţate 

2013 4,61 %  

2014 5,94 % 

2015 3,40 % 

 

Durata de soluţionare a cauzelor ( inclusiv pe materii ) 

a) Prezentarea datelor 

Materia Dosare soluţionate Durata de soluţionare/procent 

0 – 6 luni 
% 

6 – 12 luni 
% 

1 –2 ani 
% 

Peste 2 ani % 

Penal 1.646 1.584 

96,23 % 

54 

3,28 % 

8 

0,49% 

0 

Media duratei de soluţionare în materie penală: 3,27 luni 

Civil 30.320 29.245 

95,45 % 

893 

2,94 % 

153 

0,50 % 

29 

0,09 % 

Media duratei de soluţionare în materie civilă: 3,28 luni 

Minori şi familie 1.295 1.106 

85,40 % 

166 

12,84 % 

22 

1,70 % 

1 

0,08 % 

Media duratei de soluţionare în materie minori şi familie: 4,04 luni 



Comercial 2.948 2.830 

95,99 % 

104 

3,53 % 

2 

0,41 % 

2 

0,07 % 

Media duratei de soluţionare în materie comercială: 3,29 luni 

Total cauze 

civile 

34.563 

 

33.181 

96 % 

1.163 

3,36 % 

187 

0,54 % 

32 

0,09 % 

Media duratei de soluţionare în materie civilă: 3,31luni 

Total cauze 

soluţionate 

36.209 34.765 

96,01 % 

1.217 

3,36 % 

195 

0,54 % 

32 

0,07 % 

Media duratei de soluţionare: 3,31 luni 

 

Principiul unei durate rezonabile de soluţionare a cauzelor ca o garanţei privind accesul liber al cetăţenilor la 

justiţie şi la un proces echitabil, este consacrat de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Curtea, a decis că 

aprecierea caracterului rezonabil al duratei unei proceduri judiciare trebuie să fie făcută în fiecare cauză în parte, în 

funcţie de circumstanţele sale, complexitatea cauzei, comportamentul autorităţilor statale, comportamentul părţilor.  

Efectul real al unei bune administrări a justiţiei este derularea procedurilor judiciare în perioade relative scurte de 

timp.  

La nivelul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, dar şi reducerea 

numărului de dosare mai vechi de un aflate pe rolul instanţei au reprezentat o preocupare constantă a managementului 

judiciar.  

Stocul de dosare, la data de 31.12.2015, este mai mare faţă de anul 2014, cu 616 dosare (65 dosare penale şi 

551 dosare civile). 

Această situaţie este creată, pe de o parte, de numărul mare de dosare penale înregistrate în luna decembrie 

2015 (146 dosare), care nu au mai putut fi soluţionate până la sfârşitul anului întrucât trebuie să parcurgă procedura 

camerei preliminare, iar în perioada 21 – 31 decembrie 2015 nu au fost planificate şedinţe de judecată, iar pe de altă 

parte, de numărul mare al cauzelor civile înregistrate în aceeaşi perioadă aflate în procedura scrisă şi de numărul 

dosarelor fără prim termen la data de 31.12.2015 (2.124 de dosare). 

Numărul dosarelor mai vechi de 1 an, la data de 31.12.2015, a fost de 155 de dosare, mai mic faţă de anul 2014, 

când au fost înregistrate un număr de 171 de dosare. 

Astfel cum rezultă din prezentarea datelor referitoare la durata medie de soluţionare a cauzelor aflate pe rolul 

Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, din totalul cauzelor soluţionate în anul 2015, de 36.209, cea mai mare parte a 

dosarelor, respectiv 34.765 de cauze au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 0 – 6 luni, ceea ce reprezintă 

un procent de 96,01 %, un număr de 1.217 cauze au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 6 – 12 luni, ceea 

ce reprezintă un procent de 3,36 %, 195 de cauze au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 1 – 2 ani, ceea 

ce reprezintă un procent de 0,54 %, 32 de cauze au fost soluţionate într-un interval de timp de peste 2 ani, ceea ce 

reprezintă un procent de 0,07 %.  

În fapt, cum se observa din datele prezentate mai sus, durata medie de soluționare a cauzelor aflate pe rolul 

judecătoriei sectorului 6 București, atât civile, căt și penale, este redusă, de 3,31 luni. 

La finele anului 2015, stocul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti era format din 4.931 de cauze civile, din care 859 

de cauze suspendate,şi de 253 de cauze penale, din care 7 cauze suspendate.  



Din numărul total de cauze aflate în stoc, 5.184 de dosare, un număr de 155 de dosare au o vechime mai mare de 1 

an, 4 dosare penale şi 151 de dosare civile. 

Cu privire la motivele de întârziere în soluţionarea cauzelor, enumerăm următoarele:  

- în materie penală, îndeplinirea cu dificultate a procedurii de citare a părţilor domiciliate în străinătate, 
efectuarea cu întârziere a rapoartelor de expertiză, efectuarea cu întârziere a referatelor de evaluare a inculpaţilor minori 
de către Serviciul de Probaţiune, complexitatea cauzelor;  

- în materie civilă, ambiguităţi în modul de formulare a cererilor de chemare în judecată, existenţa unor 
dispoziţii legale care favorizează abuzul de drept, cum sunt cele în materia recuzării, neîntocmirea la timp a rapoartelor de 
expertiză, dificultăţi în îndeplinirea procedurii de citare a părţilor domiciliate în străinătate, dificultăţi în îndeplinirea 
procedurii de citare a părţilor de către factorii poştali, comisii rogatorii. De asemenea, complexitatea mare a cauzelor 
determină administrarea unui probatoriu vast, inclusiv proba cu expertiză, în special în situațiile în care se administrează 
prin comisie rogatorie. 

Apreciem că termenul rezonabil de soluţionare a cauzei a fost respectat, nu numai în ceea ce priveşte cauzele 

soluţionate în intervalul 0-12 luni, ci şi în ceea ce priveşte cauzele ce au fost soluţionate într-un termen mai mare de 1 an, 

întrucât astfel de cauze fie au necesitat, raportat la gradul de complexitate, un probatoriu adecvat, însă vast, fie au privit 

părţi al căror domiciliu este în state ce nu fac parte din Uniunea Europeană şi pentru care termenul de îndeplinire a 

procedurii de citare este mai îndelungat, fie judecata a fost suspendată pe diverse perioade de timp, uneori din culpa 

părţilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile procesuale stabilite de preşedintele de complet.  

 


