
Volumul total de activitate în cursul anului 2016 ( prezentare comparativă pentru anii 2014 şi 2015 ) 

 

Anul Stoc la începutul 
perioadei 

Intrate Total cauze  
pe rol 

Soluţionate Stoc la 
sfârşitul 
perioadei 

Suspendate 

2014 5.417 25.514 30.931 26.363 4.568 955 

2015 4.568 36.825 41.393 36.209 5.184 866 

2016 5.184 29.980 35.164 28.995 6.169 1.021 

 

După cum se poate observa, în anul 2016 s-a înregistrat o scădere a volumului de activitate faţă de anul 2015 şi 

o creştere faţă de anul 2014, astfel:  

 

Volumul total al cauzelor aflate pe rolul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti în anul 2016 a fost de 35.164 de 

cauze ( penale şi civile ), înregistrându-se o creştere faţă de anul 2014 cu 4.233 de cauze, exprimată într-o valoare 

procentuală de 12,04 % şi o scădere faţă de anul 2015 cu 6.229 de cauze, exprimată într-o valoare procentuală de 15,05 

%. 

 

Faţă de anul 2014, când totalul cauzelor nou intrate a fost de 25.514, se remarcă o creştere în anul 2016 cu 

4.466 de cauze, adică un procent de 17,50 %.  

Faţă de anul 2015, când totalul cauzelor nou intrate a fost de 36.825, se remarcă o scădere în anul 2016 cu 

6.845 de cauze, adică un procent de 18,59 %.  

 

Scăderea volumului de activitate în anul 2016 faţă de anul 2015 este cauzat de scăderea numărul cererilor având 

ca obiect investire cu formulă executorie şi de numărul cererilor având ca obiect încuviinţare executare silită. Dacă în anul 

2015 au fost înregistrate un număr de 22.249 de cereri având ca obiect investire cu formulă executorie, în anul 2016, 

odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 1/2016 (04.02.2016 ), care nu mai prevede procedura de învestire cu formulă 

executorie ca o procedură distinctă de încuviinţarea executării silite, au fost înregistrate numai 393 de cereri cu acest 

obiect.  

 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 

2014 182 1.705 1.887 1.699 188 6 

2015 188 1.711 1.899 1.646 253 7 

2016 253 3.189 3.442 2.911 531 4 

 

  La secţia penală, în cursul anului 2016 au fost înregistrate un număr de 3.189 de cauze, ce s-au 

adăugat la stocul de 253 de cauze, astfel că pe rolul secţiei au fost 3.442 de cauze, din care au fost soluţionate un număr 

de 2.911 de cauze, rămânând un stoc de 531 de cauze, din care 4 cauze sunt suspendate. 

După cum se poate observa, în anul 2016 secţia penală a înregistrat o creştere semnificativă a volumului de 



activitate, comparativ cu anii 2015 şi 2014, astfel:  

Volumul cauzelor aflate pe rolul secţiei penale în anul 2016 a fost de 3.442 de cauze, înregistrându-se o creştere 

faţă de anul 2014 cu 1.555 de cauze, exprimată într-o valoare procentuală de 82,41 % , şi tot o creştere faţă de anul 2015 

cu 1.543 de cauze, exprimată într-o valoare procentuală de 81,25 %. 

Faţă de anul 2014, când totalul cauzelor nou intrate a fost de 1.705, se remarcă o creştere în anul 2016 cu 1.484 

de cauze, adică un procent de 87,04 %.  

Faţă de anul 2015, când totalul cauzelor nou intrate a fost de 1.711, se remarcă o creştere în anul 2016 cu 1.478 

de cauze, adică un procent de 86,38 %.  

Creşterea volumului de activitate al secţiei penale, comparativ cu anii de referinţă, 2014 şi 2015, a fost cauzată 

de modificarea adusă Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 1375 din data de 17 decembrie 2015, care obligă instanţele judecătoreşti să creeze dosare 

asociate după alocarea numărului unic în sistemul ECRIS pentru dosarul de fond, pentru procedura de cameră 

preliminară, în cursul procedurii de cameră preliminară sau al judecării cauzei în fond, ocazie cu care, în cursul anului 

2016 au fost înregistrate un număr de 1.102 dosare asociate pentru următoarele cereri: 541 de dosare asociate pentru 

măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară, 383 de dosare asociate pentru verificare măsuri 

preventive ( art. 207 noul Cod procedură penală), 118 de dosare asociate pentru verificare măsuri preventive ( art. 208 

noul Cod procedură penală), 60 de dosare asociate au fost create pentru soluţionarea cererilor privind luarea, modificarea 

sau ridicarea măsurilor asiguratorii, cereri referitoare la măsurile de siguranţă.  

Din numărul total de cauze aflate pe rolul secţiei, un număr de 130 de cereri au avut ca obiect „luarea măsurii 

arestării preventive”, 36 de cauze au avut ca obiect „propunere de prelungire a măsurii arestării preventive”, 76 de cauze 

au avut ca obiect „propunere de autorizare a efectuării percheziţiei domiciliare şi informatică”, 217 de cereri au avut ca 

obiect „supraveghere tehnică”, 31 de cereri au avut ca obiect „ confirmare supraveghere tehnică”, 26 de cereri au avut ca 

obiect „ prelungire supraveghere tehnică”, 179 de cereri având ca obiect „confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 

alin. 12 NCPP)”.  

În ceea ce priveşte completurile specializate, în cursul anului 2016 nu au fost înregistrate cauze având ca obiect „ 

infracţiuni de corupţie”, fiind înregistrate un număr de 7 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 8 mandate de arestare europeană, ocazie cu 

care au fost emise un număr de 10 adrese de dare în urmărire internaţională.  

Din totalul de 531 de dosare ce reprezintă stocul la sfârşitul anului 2016, un număr de 4 dosare este reprezentat 
de cauzele suspendate, din care 3 cauze în baza dispoziţiilor art. 500 Cod procedură penală şi o cauză în baza 
dispoziţiilor Legii nr. 85/2006.  

 
B. Volumul de activitate al secţiei civile 

Anul Stoc la 
începutul 
perioadei 

Intrate Total cauze 
pe rol 

Soluţionate Stoc la sfârşitul 
perioadei 

Suspendate 

2014 5.235 23.809 29.044 24.664 4.380 949 

2015 4.380 35.114 39.494 34.563 4.931 859 

2016 4.931 26.791 31.722 26.084 5.638 1.017 

 

În cadrul secţiei civile, în cursul anului 2016 au fost înregistrate un număr de 26.791 de cauze, ce s-au adăugat 

la stocul de 4.931 de cauze, astfel că, pe rolul secţiei au existat un număr de 31.722 de cauze, din care au fost soluţionate 

un număr de 26.084 de cauze, rămânând un stoc de 5.638 de cauze, din care un număr de 1.017 de cauze sunt 

suspendate. 



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

anului 2016 faţă de anul 2014, cu 2.982 de cauze, procentual, creşterea fiind de 12,52 %. A fost înregistrată o scădere 

faţă de anul 2015 cu 8.324 de cauze, cu un procent de 23,71 %. 

 

După cum am arătat anterior, scăderea volumului de activitate al secţiei civile în anul 2016 faţă de anul 2015 este 

cauzat de scăderea numărului cererilor având ca obiect investire cu formulă executorie şi a numărului cererilor având ca 

obiect încuviinţare executare silită.  

 

 Încărcătura pe judecător potrivit schemei şi încărcătura medie pe materii şi judecători, comparativ 

cu anii 2014 şi 2015 

a) Prezentarea datelor la secţia penală 
 

Anul  Dosare 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 
Total 

cauze pe 
rol 

Dosare 
rulate 

Raportat la 
total cauze pe 

rol 

Raportat la 
rulate 

Raportat la 
total cauze 

pe rol 

Raportat la 
rulate 

2014 1.887 2.953 7 7 270 422 270 422 

2015 1.899 3.041 7 6 271 434 317 507 

2016 3.442 4.651 7 6 492 664 574 775 

 

 

b) Prezentarea datelor la secţia civilă 

Anul  Dosare 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 
Total 

cauze pe 
rol 

Dosare 
rulate 

Raportat la 
total cauze pe 

rol 

Raportat la 
rulate 

Raportat la 
total cauze 

pe rol 

Raportat la 
rulate 

2014 29.044 35.037 25 24 1.162 1.401 1.210 1.460 

2015 39.494 39.592 24 22 1.646 1.650 1.795 1.800 

2016 31.722 36.575 26 22 1.220 1.407 1.442 1.663 

 

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

2016, faţă de anii anteriori.  

Încărcătura pe judecător, 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 2016, 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 faţă de anul 2014, cauzată de creșterea numărului de dosare civile înregistrate, raportată la numărului mediu de 

judecători.  

În anul 2016 numărul mediu de judecători la secţia civilă a fost de 22, acelaşi număr ca în anul 2015, şi mai mic 

faţă de anul 2014.  

Din punctul de vedere al numărului de şedinţe la care au participat judecătorii secţiei penale şi civile în anul 2016, 

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

comparativ cu anii 2014, 2015, prin prisma numărului real de judecători, încărcătura pe judecător este următoarea:  

 



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

Anul Secţia Total şedinţe 

de judecată 

 

Număr 

judecători 

conform 

schemei 

Număr mediu 

de judecători 

Încărcătura pe judecător 

Raportat la 

schemă  

Raportat la 

numărul mediu 

 

2014 

Penală 529 7 7 76 76 

Civilă 1.601 25 24 64 67 

TOTAL  2.130 32 31 67 69 

 

2015 

Penală 551 7 6 79 92 

Civilă 1.476 24 22 62 67 

TOTAL  2.027 31 28 65 72 

 

2016 

Penală 679 7 6 97 113 

Civilă 1.178 26 22 45 54 

 

a) Încărcătura pe judecător în funcţie de numărul dosarelor rulate 

Anul Secţia Total cauze 

rulate 

 

Număr 

judecători 

conform 

schemei 

Număr 

mediu de 

judecători 

Încărcătura pe judecător 

Raportat la 

schemă  

Raportat la 

numărul mediu 

 

2014 

Penală 2.953 7 7 422 422 

Civilă 36.290 25 24 1.452 1.521 

TOTAL  39.243 32 31 1.226 1.266 

 

2015 

Penală 3.041 7 6 434 507 

Civilă 44.772 24 22 1.866 2.035 

TOTAL  47.813 31 28 1.542 1.708 

 

2016 

Penală 4.651 7 6 664 775 

Civilă 36.575 26 22 1.407 1.663 

TOTAL  41.226 33 28 1.249 1.472 

 

 



b) Încărcătura pe judecător în funcţie de numărul dosarelor soluţionate 

Anul Secţia Total cauze 

soluţionate  

Număr 

judecători 

conform 

schemei 

Număr 

mediu de 

judecători 

Încărcătura pe judecător 

Raportat la 

schemă  

Raportat la 

numărul mediu 

 

2014 

Penală 1.701 7 7 243 243 

Civilă 25.058 25 24 1.002 1.044 

TOTAL  26.759 32 31 836 863 

 

2015 

Penală 1.646 7 6 235 274 

Civilă 34.563 24 22 1.440 1.571 

TOTAL  36.209 31 28 1.168 1.293 

 

2016 

Penală 2.915 7 6 416 486 

Civilă 26.542 26 22 1.021 1.206 

TOTAL  29.457 33 28 893 1.052 

 

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

Anul Secţia Total cauze 

soluţionate  

Număr 

judecători 

conform 

schemei 

Număr 

mediu de 

judecători 

Încărcătura pe judecător 

Raportat la 

schemă  

Raportat la 

numărul mediu 

 

2014 

Penală 1.701 7 7 243 243 

Civilă 24.928 25 24 997 1.039 

TOTAL  26.629 32 31 832 859 

 

2015 

Penală 1.649 7 6 236 275 

Civilă 34.867 24 22 1.453 1.585 

TOTAL  36.516 31 28 1.178 1.304 

 

2016 

Penală 2.915 7 6 416 486 

Civilă 26.432 26 22 1.017 1.201 

TOTAL  29.347 33 28 889 1.048 



Operativitatea pe instanţă în anul 2016, comparativ cu anii 2014 şi 2015 

a) Prezentarea datelor 

Anul 

Stoc 

anterior 

Intrate în 

cursul 

anului 

Total dosare 

aflate pe rol 

Soluţionate Stoc la 

sfârşitul 

anului 

Suspendate Operativitate % 

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 

2016 5.184 29.980 35.164 28.995 6.169 1.021 84,92 

 

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

soluţionării cauzelor în anul 2016, faţă de anii 2014 şi 2015, de la 87,95 % în anul 2014 şi 89,35 % în anul 2015, la 84,92 

% în anul 2016, o consecinţă a încărcăturii mai mare de dosare pe fiecare dintre judecătorii instanţei.  

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 2016 – 31 decembrie 2016, chiar dacă hotărârile 

nu au fost redactate de judecător şi închise în aplicaţia ECRIS.  

Însă, la întocmirea situaţiei statistice, prin intermediul raportului din aplicaţia StatisCENTRAL, 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.  

 

Operativitatea secţiei penale în anul 2016, comparativ cu anii 2014 şi 2015 

a) Prezentarea datelor 

Anul 

Stoc 

anterior 

Intrate în 

cursul anului 

Total dosare 

aflate pe rol 

Soluţionate Stoc la 

sfârşitul 

anului 

Suspendate Operativitate 

% 

2014 182 1.705 1.887 1.699 188 6 90,32 

2015 188 1.711 1.899 1.646 253 7 87 

2016 253 3.189 3.442 2.911 531 4 84,67 

 

Din analiza datelor statistice, rezultă că secţia penală, în anul 2016, a înregistrat o scădere a indicelui de 

operativitate, cu 5,65 % față de anul 2014, şi cu 2,33 % faţă de anul 2015. 

La nivelul secţiei penale s-a constatat o creştere a stocului de dosare existent la finele anului 2016, cu 278 de 

dosare faţă de stocul de dosare de la finele anului 2015, respectiv cu 109,88 % şi cu 343 de dosare mai mult faţă de anul 

2014, respectiv182,45 %.  

Această situaţie a fost determinată de numărul dosarelor nou intrate, înregistrate în procedura camerei preliminare 
în cursul lunilor noiembrie şi decembrie, 344 de dosare şi de numărul dosarelor fără prim termen la data de 31.12.2016, 
respectiv 231 dosare, care nu au mai putut fi soluţionate până la sfârşitul anului, întrucât trebuie să parcurgă procedura 
camerei preliminare. De asemenea, în perioada 19.12.2016 – 30.12.2016 nu au fost planificate şedinţe de judecată.  
 

 



Operativitatea secţiei civile în anul 2016, comparativ cu anii 2014 şi 2015 

a) Prezentarea datelor 

Anul 

Stoc 

anterior 

Intrate în 

cursul 

anului 

Total dosare 

aflate pe rol 

Soluţionate Stoc la 

sfârşitul 

anului 

Suspendate Operativitate 

% 

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 

2016 4.931 26.791 31.722 26.084 5.638 1.017 84,95 

 

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

2016 la 84,95 % faţă de anii anteriori,cu 2,84 % faţă de anul 2014 şi cu 4,51 % faţă de anul 2015.  

Şi la nivelul secţiei civile s-a constatat o creştere a stocului de dosare existent la finele anului 2016, cu 1.258 de 

dosare, faţă de stocul de dosare de la finele anului 2014, respectiv cu 28,72 % şi cu 707 dosare mai mult faţă de anul 

2015, respectiv 14,33 %.  

Acest lucru a fost determinat de numărul dosarelor nou intrate înregistrate în cursul lunii decembrie 2016, aflate 

în procedura scrisă, respectiv 1.868 dosare, precum şi de numărul dosarelor fără prim termen la data de 31.12.2016, de 

1.743 de dosare.  

 

 Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti  

 

În anul 2016 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 2016, din numărul total de dosare aflate pe rol de 35.164, au fost pronunţate un număr de 28.995 de 

cauze, din care 11.151 de sentinţe şi 17.844 de încheieri finale.  

La secţia penală, din numărul total de cauze aflate pe rol de 3.442, a pronunţat un număr de 2.911 de cauze, din 

care 578 de sentinţe şi 2.333 încheieri finale.  

La secţia civilă, din numărul total de cauze aflate pe rol de 31.722, a pronunţat un număr de 26.084 de cauze, 

din care 10.573 de sentinţe şi 15.511 de încheieri finale.  

Per total, la nivelul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, în anul 2016, din totalul de 35.164 de cauze aflate pe rol, 

au fost pronunţate un număr de 28.995 de dosare. Dintre acestea au fost atacate, cu apel sau, după caz, cu recurs şi 

contestaţie, un număr total de 3.942 rezultând, astfel, un procent de atacabilitate de 13,59 %. 

 

a) Prezentarea datelor 

Anul Numărul hotărârilor pronunţate Ponderea atacabilităţii 

 

2014 26.363 9,14 % 

2015 36.209 7,00 % 

2016 28.995 13,59 % 

 



La secţia penală, în anul 2016, din numărul total de cauze aflate pe rol de 3.442, au fost pronunţate un număr 

de 2.911 de hotărâri judecătoreşti.  

Din numărul total de hotărâri judecătoreşti, au fost apelate şi contestate un număr de 566 de hotărâri, din care, 

226 de hotărâri judecătoreşti au fost apelate şi 340 de hotărâri judecătoreşti au fost contestate, rezultând un procent de 

atacabilitate de 19,44 %.  

La secţia civilă, în anul 2016, din numărul total de cauze aflate pe rol de 31.722, au fost pronunţate un număr de 

26.084 de hotărâri judecătoreşti.  

Din numărul total de hotărâri pronunţate, au fost apelate şi recurate un număr de 3.376, din care, 3.256 de 

hotărâri judecătoreşti au fost apelate şi 120 hotărâri judecătoreşti au fost recurate, rezultând un procent de atacabilitate de 

12,94 %.  

 

Secţia Numărul hotărârilor 

pronunţate 

Numărul hotărârilor 

atacate 

Ponderea atacabilităţii 

Penală 2.911 566 19,44 % 

Civilă 26.084 3.376 12,94 % 

TOTAL  36.209 3.942 10,89 % 

 

II.6. Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti 

 

În anul 2016, în materie civilă au fost pronunţate un număr de 26.084 de hotărâri, din care 10.573 de sentinţe şi 

15.511 de încheieri finale. 

Numărul hotărârilor înregistrate la practica de casare în materie civilă (incluzând anul 2016 şi anteriori), restituite 

la data de 31.12.2016 a fost de 2.935, din care un număr de 38 de dosare trimise spre rejudecare. 

Din cele 2.935 dosare care au fost restituite din căile de atac, un număr de 2.198 de soluţii au fost menţinute, iar 

un număr de 737 de soluţii au fost desfiinţate.  

Din totalul de 737 de dosare restituite din căile de atac cu soluţii desfiinţate, un număr de 685 de dosare au fost 

soluţionate prin sentinţe, iar un număr de 52 de dosare au fost soluţionate prin încheieri. De asemenea, un număr de 99 

de dosare privesc soluţii pronunţate în anul 2016, 440 de dosare privesc soluţii pronunţate în anul 2015, iar restul de 198 

de soluţii privesc cauze pronunţate în anii anteriori.  

Din cele 38 de dosare trimise spre rejudecare, două dosare privesc soluţii pronunţate în anul 2016, 18 soluţii 

pronunţate în anul 2015, iar 18 sunt soluţii pronunţate în anii anteriori. 

Cauza trimiterii spre rejudecare a fost necercetarea fondului, judecarea speţei cu procedura nelegal îndeplinită. 

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 2014 şi 2015, se remarcă o creştere a numărului de 

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

2014 au fost soluţii de desfiinţare într-un număr 81 de dosare, în anul 2015 un număr de 55 de dosare, în timp ce în anul 

2016 s-a înregistrat un număr de 737 de dosare. 

Prin raportare la numărul hotărârilor pronunţate în anul 2016 în materie civilă, şi restituite Judecătoriei Sectorului 

6 până la data de 31.12.2016, faţă de anii 2014 şi 2015, numărul soluţiilor desfiinţate (casate/modificate/schimbate) a 

crescut faţă de anii precedenţi. Astfel, în anul 2014 s-au desfiinţat soluţiile în 42 de dosare, în anul 2015 în 43 de dosare, 

iar în 2016 în 99 de dosare. 

Având în vedere numărul total de soluţii pronunţate în materie civilă în anul 2016, respectiv 26.084, şi numărul 

soluţiilor desfiinţate din dosarele pronunţate în anul 2016 şi restituite de instanţele de control judiciar până la data de 

31.12.2016, respectiv 99 de dosare, procentul de desfiinţare (casate/modificate/schimbate) este de 0,38 %. 



Una dintre cauzele creşterii indicelui de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti pe anul 2016 o constituie faptul că 

în cursul anului trecut au fost restituite din căile de atac cu aproximativ 600 de dosare mai mult decât în anul 2015- de 

exemplu, împrejurare ce influenţează în mod direct calculul procentului de casare ce se raportează la numărul de dosare 

restituite până la 31.12.2016. 

 

Situaţia indicelui de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti, comparativ cu anii 2014 şi 2015, 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 

 

2014 0,17%  

2015 0,12 % 

2016 0,38 % 

 

 

În materie penală, în anul 2016, la practica de casare au fost restituite un număr de 509 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 2016, ci şi din anul 2015 sau chiar din alţi ani. 

Din cele 509 poziţii ale registrului de practică de casare, 187 privesc sentinţe penale, iar 322 privesc încheieri. 

În funcţie de soluţia dispusă în calea de atac, se constată că au fost menţinute 112 sentinţe. Pe de altă parte, au 

fost casate/desfiinţate 75 de sentinţe ( 36 pronunţate în anul 2016, 36 pronunţate în anul 2015 şi 3 pronunţate în anul 

2014).  

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

Bucureşti. 

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: - reindividualizarea pedepsei în apel, - reindividualizarea modalităţii de 

executare a pedepsei în apel, - reaprecierea cuantumului daunelor civile, - omisiunea dispunerii confiscării sau dispunerea 

greşită a confiscării, - greşita deducere a măsurilor preventive sau a perioadei executate, - omisiunea obligării inculpatului 

la muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cazul amânării aplicării pedepsei, - încetare proces ca urmare a retragerii 

plângerii prealabile în apel, - reindividualizarea măsurilor sau obligaţiilor dispuse în baza art.93 Cod penal, - 

reindividualizarea obligaţiilor impuse pe perioada termenului de încercare, - omisiunea obligării inculpaţilor la plata 

cheltuielilor judiciare, - încetarea procesului penal ca urmare a medierii în apel, - înlăturarea măsurii preventive a 

controlului judiciar în situaţia în care s-a dispus măsura educativă neprivativă de libertate, - achitarea amenzii penale în 

cursul judecării contestaţiei, în cadrul cauzei având ca obiect înlocuirea amenzii cu închisoarea, - schimbarea încadrării 

juridice a faptelor în calea de atac, - stingerea acţiunii civile în calea de atac ca urmare a împăcării, - achitarea inculpatului 

în calea de atac „in dubio pro reo”, - condamnarea în calea atac după achitarea în primă instanţă, - aplicarea unei 

pedepse sub limita legală. 

În funcţie de soluţia dispusă în calea de atac, au fost menţinute 296 de încheieri, au fost desfiinţate 26 de 

încheieri, din care: 22 pronunţate în anul 2016 şi 4 pronunţate în anul 2015. 

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

pericol 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 2016, respectiv 2.911, şi numărul 

soluţiilor desfiinţate din dosarele pronunţate în anul 2016 şi restituite de instanţele de control judiciar până la data de 

31.12.2016, respectiv 62 de dosare, procentul de desfiinţare (casate/modificate/schimbate) este de 2,13 %. 

 

Situaţia indicilor de casare a hotărârilor judecătoreşti, comparativ cu anii 2015 şi 2014, se prezintă astfel: 



Anul de 

referinţă 

Indicele de casare a hotărârilor judecătoreşti prin raportare la totalul soluţiilor 

pronunţate 

2014 5,94 % 

2015 3,40 % 

2016 2,13 % 

 

Durata de soluţionare a cauzelor 

a) Prezentarea datelor 
 

Materia Dosare 

soluţionate 

Durata de soluţionare/procent 

0 – 6 luni 

% 

6 – 12 luni 

% 

1 –2 ani 

% 

Peste 2 ani 

% 

Penal 2.911 2.730 

93,78 % 

166 

5,70 % 

13 

0,45 % 

2 

0,07 % 

Media duratei de soluţionare în materie penală: 3,43 luni 

Civil 22.944 21.920 

95,54 % 

864 

3,77 % 

134 

0,58 % 

28 

0,12 % 

Media duratei de soluţionare în materie civilă: 3,47 luni 

Minori şi familie 1.310 985 

75,19 % 

288 

21,98 % 

35 

2,67 % 

2 

0,15 % 

Media duratei de soluţionare în materie minori şi familie: 4,76 luni 

Comercial 1.830 1.728 

94,43 % 

87 

4,75 % 

15 

0,82 % 

0 

Media duratei de soluţionare în materie comercială: 3,41 luni 

Total cauze 

civile 

26.084 

 

24.633 

94,44 % 

1.239 

4,75 % 

184 

0,71 % 

28 

0,11 % 

Media duratei de soluţionare în materie civilă: 3,42 luni 

Total cauze 

soluţionate 

28.995 27.363 

94,37 % 

1.405 

4,85 % 

197 

0,68 % 

30 

0,10 % 

Media duratei de soluţionare: 3,42 luni 

 

 

b) Analiza datelor  

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 a reprezentat o 

preocupare constantă a managementului judiciar.  

Stocul de dosare, la data de 31.12.2016, este mai mare faţă de anul 2015, cu 985 dosare (278 dosare penale şi 

437 dosare civile). 

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



2016, respectiv 252 dosare, faţă de 146 dosare înregistrate în luna decembrie 2015, de numărul dosarelor fără prim 

termen la data de 31.12.2016, respectiv 231 dosare, care nu au mai putut fi soluţionate până la sfârşitul anului, întrucât 

trebuie să parcurgă procedura camerei preliminare. De asemenea, în perioada 19.12.2016 – 30.12.2016 nu au fost 

planificate şedinţe de judecată. Pe de altă parte, a crescut şi numărul cauzelor civile înregistrate în aceeaşi perioadă, 

respectiv 1.868 dosare, aflate în procedura scrisă şi de numărul dosarelor fără prim termen la data de 31.12.2016 ( 1.743 

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 2016, de 28.995, cea mai mare parte a 

dosarelor, respectiv 27.363 de cauze au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 0 – 6 luni, ceea ce reprezintă 

un procent de 94,37 %, un număr de 1.405 cauze au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 6 – 12 luni, ceea 

ce reprezintă un procent de 4,85 %, 197 de cauze au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 1 – 2 ani, ceea 

ce reprezintă un procent de 0,68 %, 30 de cauze au fost soluţionate într-un interval de timp de peste 2 ani, ceea ce 

reprezintă un procent de 0,10 %.  

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, cât și penale, este redusă, de 3,42 luni. 

La finele anului 2016, stocul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti era format din 5.638 de cauze civile, din care 1.017 

de cauze suspendate, şi de 531 de cauze penale, din care 4 cauze suspendate.  

Din numărul total de cauze aflate în stoc, 6.169 de dosare, un număr de 190 de dosare au o vechime mai mare de 1 

an, reprezentând un procent de 3,08 %.  

 Din numărul cauzelor penale aflate în stoc, 531, un număr de 3 dosare sunt mai vechi de 1 an, reprezentând un 

procent de 1 %.  

Din numărul cauzelor civile aflate în stoc, 5.638, un număr de 187 de dosare sunt mai vechi de 1 an, reprezentând 

un procent de 3,32 %.  

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 0-6 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.  

 

 

 

 


