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TRIBUNALUL DOLJ 

CRAIOVA, Str. Brestei, nr. 12 

Tel. 0251/418612 
Fax 0251/419851 
E-mail: tribunalul-dolj@just.ro   
 
 
 
 
 Raportul de bilanţ pe anul 2007 a fost întocmit de 
colectivul de judecători: 
 
 - Constantin Diaconu – preşedintele Tribunalului 
 - Carmen Mititelu –    vicepreşedinte Tribunal 
 - Laura Beucă –         preşedinte secţie civilă 
 - Camelia Cojocaru-Bichea  

–      preşedinte secţie penală 
 - Alina Mischianu –    preşedinte secţie comercială 
 - Claudiu Gherghină – preşedinte secţia contencios   
                                        administrativ şi fiscal 
 - Laura Udrea –         preşedinte secţie minori şi familie 
 - Mariana Gavrilă –    preşedinte secţia conflicte de  

                                 muncă şi asigurări sociale 
- Osiceanu Ionica –       membru în Colegiul de Conducere 
- Marinescu Simona -    membru în Colegiul de  
                                  Conducere 
 
 
Tehnoredactare: 

Daniela Nicu 
Cristina Negru 
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PUTEREA JUDECĂTOREASCĂ 
 
 

Într-un stat de drept există trei puteri:  
• legislativă; 
• executivă ;şi 
• judecătorească. 

 Puterea judecătorească este reprezentată de instanţele 
judecătoreşti. 
 Instanţele de judecată există pentru asigurarea 
respectării drepturilor şi libert ăţilor fundamentale ale 
omului. 
 Orice persoană se poate adresa instanţei judecătoreşti 
competente pentru apărarea drepturilor, a libert ăţilor şi a 
intereselor sale legitime. 
 Justiţia se înfăptuieşte numai de instanţele 
judecătoreşti,  în sala de judecată. 
 Viaţa nu este sau nu pare întotdeauna dreaptă. Nici 
cetăţenii, societăţile comerciale, angajaţii lor, etc. nu 
procedează întotdeauna corect sau legal. Chiar şi atunci 
când acţionează după reguli, sau cred cu sinceritate că o 
fac, apar conflicte sau dezacorduri în ceea ce priveşte 
obligaţiile lor legale. 
 Doar sistemul judecătoresc poate determina în mod 
definitiv cine va avea câştig de cauză în conflictele 
inevitabile care sunt deduse judecăţii. 
 Nevoia unui sistem judecătoresc imparţial este 
înrădăcinată în condiţia umană, de aici decurgând şi 
exigenţele sporite ale societăţii civile, faţă de unele 
disfuncţii din activitatea instanţelor de judecată. 
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CAPITOLUL 1  
 PREZENTAREA GENERAL Ă A TRIBUNALULUI DOLJ 

 
 

 Tribunalul Dolj  – aflat în raza teritorial ă a Curţii de Apel 
Craiova, este instanţă cu personalitate juridică, având sediul în municipiul 
Craiova, str. Brestei, nr. 12. 
 Conducerea administrativă este asigurată de un preşedinte, doi 
vicepreşedinţi şi colegiul de conducere alcătuit din şapte judecători. 
 Tribunalul este organizat în şase secţii: civil ă, penală, comercială, 
contencios administrativ şi fiscal, minori şi familie, conflicte de muncă şi 
asigurări sociale, fiecare având competenţă proprie. Nevoia de specializare 
se impune ca o necesitate a activităţii instanţelor judecătoreşti datorit ă 
volumului mare de dosare, complexităţii acestora şi schimbărilor repetate 
care intervin în legislaţie. 
 În raza de competenţă a tribunalului func ţionează cinci judecătorii: 
Craiova, Calafat, Băileşti, Filia şi şi Segarcea. 
 Tribunalul şi cele cinci judecătorii deservesc populaţia judeţului Dolj 
de aproximativ 800.000 de locuitori. 
 Condiţiile de muncă sunt improprii activit ăţilor specifice 
tribunalului. 
 

 
 

 Nu este locul să expunem mai pe larg organizarea şi atribu ţiile 
tribunalului şi, în continuare, ne vom opri asupra prezentării grafice a 
organigramei şi vom prezenta personalul cu responsabilităţi în coordonarea 
activităţilor.  

 

CURTEA DE 
APEL 

CRAIOVA 

JUDECĂTORIA 
CRAIOVA 

TRIBUNALUL 
DOLJ 

JUDECĂTORIA 
CALAFAT 

JUDECĂTORIA 
BĂILE ŞTI 

JUDECĂTORIA 
FILIA ŞI 

JUDECĂTORIA 
SEGARCEA 
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1.2. PERSONALUL CU RESPONSABILIT ĂŢI ÎN 
COORDONAREA ACTIVITĂŢILOR TRIBUNBALULUI  

 
 
 1. Conducerea: 
  - Preşedinte –        judecător Constantin Diaconu 
  - Vicepreşedinte – judecător Carmen Mititelu 
  - Vicepreşedinte –  
 
 
 2. Secţiile:  
  2.1. Secţia civilă 
   Preşedinte – judec ător Laura Beuc ă 
  2.2. Secţia penală 
   Preşedinte – judec ător Camelia Cojocaru-Bichea  
  2.3. Secţia comercială 
   Preşedinte – judec ător Alina Mischianu 
  2.4. Secţia contencios administrativ şi fiscal 
   Preşedinte – judec ător  Claudiu Gherghin ă 
  2.5. Secţia minori şi familie 
   Preşedinte – judec ător Laura Udrea 
  2.6. Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale 
   Preşedinte – judec ător Mariana Gavril ă 
 
 
 3. Grefa: 
  3.1. Prim grefier – Daniela Nicu 
  3.2. Grefa secţiei civile 
   Grefier şef – Violeta Bănică 
  3.3. Grefa secţiei penale 
   Grefier şef – Alexandrina Fleancu 
  3.4. Grefa secţiei comerciale  
   Grefier şef – Marcela Drăguşin 
  3.5. Grefa secţiei contencios administrativ şi fiscal 
   Grefier şef – Veronica Panduru 
  3.6. Grefa secţiei minori şi familie 
   Grefier şef – Cristina Jura 
  3.7. Grefa secţiei conflicte de muncă şi asigurări sociale 
   Grefier şef – Victoria Catană 
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 4. Serviciul de arhivă şi registratur ă 
  Grefier şef – Victor Gugu  
 
 5. Biroul executări penale 
  Grefier – Aurelia Fuiorea  
 
 6. Biroul expertize judiciare 
  Consilier – Gligor Stan   
 
 7. Serviciul financiar contabilitate 
  Manager economic – Georgeta Mainerici 
 
 8. Serviciul Apostille 
  Grefier – Petre Iovan 
 
 9. Compartimentul statistică judiciar ă 
  Grefier – Marinela Zuic ă 
 
 10. Biroul informare şi relaţii publice 
  Judecător – Lauren ţiu Anghel 
 
 11. Compartimentul resurse umane şi formare profesională 
  Grefier – Mariana Lambropulos  
 
 12. Biroul de informatică 
  Informatician – Cristian Enculescu 
 
 13. Serviciul probaţiune 
  Consilier – Cristinel Iovan 
 
 14. Cabinetul medical 
  Doctor – Georgeta B ădu ţ 
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CAPITOLUL 2 
 ANALIZA ACTIVIT ĂŢII TRIBUNALUI  

- ASPECTE CANTITATIVE –   
 2.1. Volumul de activitate 
 2.1.1. Volumul total de activitate. 
 
 Numărul total de dosare aflate în anul 2007 pe rolul tribunalului : 
 

Stoc la 
01.01.2007 

Înregistrate 
în 2007 

Total rol Soluţionate Stoc la 
01.01.2008 

4.350 41.320 45.670 40.866 4.804 
 
 Evoluţia volumului de activitate din anul 2007 poate fi pusă în 
evidenţă prin prezentarea datelor statistice în anul 2006. 
 

Stoc la 
01.01.2006 

Înregistrate 
în 2006 

Total rol Soluţionate Stoc la 
01.01.2007 

3.684 33.552 37.236 32.886 4.350 
 

Circumscris şi influenţat de factori variabili, precum nivelul de 
procesualitate şi modificările legislative în materia competenţei, la nivelul 
tribunalului s-a înregistrat în 2007, comparativ cu 2006, o creştere de 8.434 
dosare, şi în raport cu anul 2005 o creştere de 11.072 dosare. 
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Creşterea valorii stocului ar avea o semnificaţie negativă dacă ar avea 
la bază acelaşi volum de dosare. 

Pentru o evaluare corectă a volumului de muncă prezentăm proporţia 
stocului din numărul total al dosarelor înregistrate. 

 
 
Anul Nr. dosare 

înregistrate 
Nr. dosare stoc Valoarea stocului 

din nr. dosarelor 
înregistrate % 

2005 30.914 3.684 11,56 
2006 37.236 4.350 11,71 
2007 45.670 4.804 10,52 
 
 
2.1.2. Volumul de activitate pe secţii specializate: 
 
 

Secţia Stoc la 
01.01.2007 

Înregistrate 
în 2007 

Total 
rol 

Soluţionate Stoc la 
01.01.2008 

Civil ă 1.567 3.838 5.405 4.093 1.312 
Penală 352 3.236 3.588 3.229 359 

Comercială 396 18.504 18.900 18.135 765 
Contencios 

administrativ 
şi fiscal 

1.146 8.390 9.536 8.449 1.087 

Conflicte de 
muncă şi 
asigurări 
sociale 

619 5.954 6.573 5.500 1.073 

Minori şi 
familie 

270 1.398 1.668 1.460 208 

TOTAL 4.350 41.320 45.670 40.866 4.804 
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Volum de dosare înregistrat în 2007 pe sec ţii

5405

3588

18900

9536

6573
1668

civil

penal

comercial

contencios adm.
şi fiscal
conflicte de
munc ă

minori şi familie

 2.1.3. Volumul de activitate pe materii: 
Secţia 

Materia 
Stoc 
la 

01.01.
2007 

Intrate 
în 2007 

Total 
rol 

Soluţionate Stoc 
la 

01.01.
2008 

Suspendate 

fond 413 772 1185 875 310 105 
apel 401 616 1017 716 301 108 

Civil  

recurs 753 2450 3203 2502 701 291 
Total civil 1567 3838 5405 4093 1312 504 

fond  158 1898 2056 1903 153 0 
apel 71 399 470 358 112 0 

Penal 

recurs 123 939 1062 968 94 0 
Total penal 352 3236 3588 3229 359 0 

fond 322 18233 18555 17857 698 282 
apel 1 7 8 7 1 0 

Comercial 

recurs 73 264 337 271 66 24 
Total comercial 396 18504 18900 18135 765 306 

fond 967 7284 8251 7341 910 132 Contencios 
adm. recurs 179 1106 1285 1108 177 40 
Total contencios 1146 8390 9536 8449 1087 172 
Conflicte 
muncă 

fond 619 5954 6573 5500 1073 410 

Total conflicte muncă 619 5954 6573 5500 1073 410 
c. fond 46 608 654 613 41 5 
c. apel 84 260 344 263 81 24 
c. recurs 43 213 256 219 37 21 
p. fond 50 114 164 139 25 0 
p. apel 26 83 109 91 18 0 

Minori şi 
familie 

p. recurs 21 120 141 135 6 0 
Total minori familie 270 1398 1668 1460 208 50 
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 2.1.4. Evoluţia înregistrării cauzelor la nivelul tribunalului şi 
judecătoriilor din circumscrip ţia sa: 
 

Instanţa Anii 
2006 2007 

Total 
rol 

Soluţionate Operativitate 
% 

Total 
rol 

Soluţionate Operativitate 
% 

Tribunalul 
şi 

judecătorii 
86.373 73.327 91,50 92.672 76.694 87,58 

 
 
 2.1.5. Volumul de activitate la judecătoriile din 
circumscripţia tribunalului: 
 

Judecătoria  Materia Stoc la 
01.01.
2007 

Intrate Total 
rol 

Soluţionate Suspendate Stoc la 
31.12.
2007 

Operativi
tate % 

civil 6490 25306 31796 23082 2864 8714 79,78 %       Craiova 

penal 590 4025 4615 4072 0 543 88,23% 
Total  7080 29331 36411 27154 2864 9257 80,94% 

civil 550 1940 2490 1850 294 640 84,24% Băileşti 
penal 80 287 367 326 0 41 88,83% 

Total  630 2227 2857 2176 294 681 84,90% 
civil 268 2655 2923 2681 121 242 95,68% Calafat 

penal 34 266 300 279 0 21 93,00% 
Total  302 2921 3223 2960 121 263 95,42% 

civil 310 1446 1756 1291 182 465 82,02% Filiaşi 
penal 43 219 262 229 0 33 87,40% 

Total  353 1665 2018 1520 182 498 82,79 % 
civil 299 1864 2163 1721 194 442 87,40% Segarcea 

penal 32 298 330 297 0 33 90,00% 
Total  331 2162 2493 2018 194 475 87,78% 
Total 

judecătorii 
 8696 38306 47002 35828 3655 11174 82,65% 

 
 
 2.2. Operativitatea 
 
 Soluţionarea fiecărui dosar într-un termen adecvat, reprezintă un 
obiectiv al fiecărei instanţe, dar nu un scop în sine. 
 Scopul primordial rămâne supremaţia legii. Reforma judiciară  este 
doar mijlocul prin care trebuie promovată supremaţia legii, iar aceasta 
există când: 
 - fiecare persoană din societate este egală în faţa legii; 
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 - demnitatea umană a fiecărui individ este recunoscută şi protejată de 
lege; 
 - justiţia este accesibilă tuturor . 
 Aprecierea caracterului adecvat al duratei procedurii se face în 
funcţie de circumstanţele concrete ale cauzei şi se apreciază după mai multe 
criterii, cum ar fi: 
 - complexitatea cauzei; 
 - comportamentul păr ţilor; 
 - comportamentul autorităţilor; 
 - importanţa, pentru păr ţi, a obiectului procesului. 
 
 2.2.1. Indicele general de operativitate. 
 
 Indicele general de operativitate al tribunalului în anul 2007 a fost de 
92.40% şi reprezintă un barometru al modului cum a funcţionat tribunalul 
şi reflectă răspunderea şi pasiunea dovedite de judecători şi grefieri în 
desfăşurarea actului de justiţie. Volumul de activitate a implicat eforturi 
deosebite. 
  
 2.2.2. Operativitatea pe secţii specializate. 
 

Secţia Operativitatea % 
Civilă  83,51 
Penală 89,99 
Comercială 97,53 
Contencios adm. şi fiscal 90,23 
Conflicte de muncă 89,24 
Minori şi familie 90,23 
TOTAL 92,40 

 
 
 2.2.3. Operativitatea pe materii. 
 

Materia Operativitatea % 
fond  81,02 
apel  78,77 

 
civil 

recurs 85,92 
fond 92,56 
apel 76,17 

 
penal 

recurs 91,15 
fond 97,72 
apel 87,50 

 
comercial 

recurs 86,58 
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fond 90,42 contencios 
adm. şi fiscal recurs 89,00 
conflicte 
muncă 

fond 89,24 

fond 94,45 
apel 82,19 

minori şi 
familie 
- civil - recurs 93,19 

fond 84,76 
apel 83,49 

minori şi 
familie 
- penal - recurs 95,74 

 
 
 2.2.4. Operativitate pe judecător. 
 

• Secţia civilă 
 

Nr. dosare Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
Repartizate Soluţio-

nate 

Operativi-
tate 

1. Mititelu Carmen  614 612 99,6 % 
2. Beucă Laura  766 765 99,8 % 
3. Scumpieriu Alina 509 462 90,7% 
4. Marinescu Simona 635 622 97,9% 
5. Caimac Adriana  604 592 98,0% 
6. Trăistaru Gigi 612 601 98,5% 
7. Negoiţă Mirela 587 501 85,3% 
8. Zamfir Lucian Mihai 668 662 99,1% 
9. Dobrin Rodica 638 577 90,4% 
10. Nedelcu Manuela  332 322 96,9% 
11. Cojocaru Carmen  474 459 96,8% 
12. Vărzaru Eugenia 350 298 85,1% 
13. Cercel Anamaria 620 609 98,2% 
14. Simion Gabriela  586 568 96,9% 
15. Cadea Stelian 636 619 97,3% 
16. Bălteanu Emilia 518 491 94,7% 
17. Lăloianu Lucia 454 398 87,6% 
18. Colceag Cristina  644 614 95,3% 

 
 
 
 
 



 14 

• Secţia penală  
Nr.dosare Nr. 

crt. 
 

Nume şi prenume 
 
 

Repartizate Soluţionate 
Operativitate 
 
 1. Diaconu Constantin 1492 1469 98,46% 

2. Cojocaru - Bichea 
Camelia 

438 400 91,32 % 
3. Diaconescu Bogdan 392 363 92,60 % 
4. Ghervase Denis 489 489 100 % 
5. Anghel Laurenţiu 408 384 94,12 % 
6. Georcotină Marioara 417 341 81,77 % 
7. Samil Aurora 143 124 86,71 % 
8. Tiugan Veronica 419 340 81,15 % 
9. Nicola Maria 205 196 95,61 % 
10. Verginica Dan Stănilă 368 360 97,83 % 
11. Badea Ion 359 309 86,07 % 
12. Prodănescu Stan 392 303 77,30 % 
13. 
14 

Lăutaru Claudia 353 276 78,19 % 
14. 
 

Mirea Tatiana 346 292 84,39 % 
 
 

• Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale 
 

Nr. dosare Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
Repartizate Soluţionate 

Operativitate 

1. Stanciu Dumitru 1290 1237 95,09% 
2.  Florescu Raluca 1400 1213 86,64% 
3.  Nicu Mircea 1400 1237 88,35% 
4.  Gavril ă Mariana 1604 1386 94,35% 
5. Cârstea Petre 1392 1388 93,01% 
6.  Spiridon Doina 1290 1148 88,99% 
7. Uncheaşu Cecilia 1010 936 89,05% 
8. Dinu Claudia 1392 898 87,60% 
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• Secţia  Comercială 
 
 - Dosare comerciale – 

Nr. dosare Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
Repartizate Soluţionate 

Operativitate 

1. Mischianu Alina  761 674 88% 
2.  Osiceanu Ionica 1068 976 91% 
3.  Anghelina Paula 1030 925 89% 
4.  Marusciac Lelia 822 715 86% 
5. Ciolofan Alina  1660 1556 94% 
6.  Dragomir Liliana  1051 944 89% 
7. Vasile Valentina 1504 1408 93% 
 
 - Dosare Faliment –  
 

Nr. dosare Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
Repartizate Soluţionate 

Operativitate 

1. Mischianu Alina  107 96 90% 
2.  Osiceanu Ionica 89 81 91% 
3.  Anghelina Paula 111 108 97% 
4.  Marusciac Lelia 113 69 61% 
5. Ciolofan Alina  120 57 48% 
6.  Dragomir Liliana  112 97 87% 
7. Vasile Valentina 115 85 74% 
 

• Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal  
 

Nr. dosare Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
Repartizate Soluţionate 

Operativitate 

1. Gherghină 
Claudiu  

1508 1457 96,6% 

2.  Comănescu 
Gabriel 

1404 1345 96,0% 

3.  Arif Carmen 1926 1887 97,0% 
4.  Barbu Lavinia 2058 2027 98,5% 
5. Mitru Carmina 725 698 96,3% 
6.  Zorilă Gheorghe 1707 1680 98,4% 
7. Stoiculescu 

Natalia 
293 276 94,0% 
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Secţia Minori şi Familie  

 
Nr. dosare Nr. 

crt. 
Nume şi prenume 

Repartizate Soluţionate 
Operativitate 

1. Udrea Laura 243 225 92,59% 
2.  Comănescu 

Cristina 
423 387 91,49% 

3.  Şelea Camelia 458 425 92,79% 
4.  Vasilescu 

Gabriela 
381 343 90,03% 

5. Bădulescu 
Ştefana 

468 428 91,45% 

6.  Moleanu Amalia 155 143 92,26% 
7. Celea Cristina 318 290 91,19% 
 
 
 2.3. Încărcătura pe judecător. 
 
 

Evoluţia 
 

Anul Nr. dosare 

Plus Minus 
2006 680 
2007 830 

150 - 

 
 
 2.4. Concluzii. 
 
 2.4.1. Concluzii privind evoluţia indicatorilor statistici la 
nivelul tribunalului în anul 2007. 
 
 Volumul total de activitate în anul 2007 a fost mai mare cu 8.434 
dosare decât în anul 2006 şi cu 11.072 dosare decât în anul 2005. 
 Volumul de activitate pe secţii specializate a cunoscut următoarele 
modificări: 
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Nr. dosare Evoluţia volumului de 
dosare 

Secţia 

2006 2007 Plus Minus 
Civil ă 7.366 5.405 - 1.961 
Penală 3.204 3.588 384 - 
Comercială 18.283 18.900 617 - 
Contencios 
administrativ şi fiscal 

3.836 9.536 5.700 - 

Conflicte de muncă 3.782 6.573 2.791 - 
Minori şi familie 765 1.668 903 - 
 
 Conform indicatorilor statistici, la secţia civilă a scăzut numărul cauzelor 
cu 1.916, iar la celelalte secţii volumul de activitate a crescut: la secţia penală cu 
384 dosare, la secţia comercială cu 617 dosare, la secţia contencios administrativ 
şi fiscal cu 5.700 dosare, la secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale cu 
2.791 dosare şi la secţia minori şi familie cu 903 dosare. 
 
 

Volumul de activitate pe materii a cunoscut următoarea evoluţie: 
 

Nr. dosare Evoluţia Secţia Materia 
2006 2007 Plus Minus 

fond 2.328 1.185 - 1.143 
apel 1.899 1.017 - 882 

 
civilă 

recurs 3.139 3.203 64 - 
fond 1.088 2.056 968 - 
apel 631 470 - 161 

 
penală 

recurs 1.485 1.062 - 423 
fond 17.845 18.555 710 - 
apel 2 8 6 - 

 
comercială 

recurs 436 337 - 99 
conflicte de 
muncă 

fond 3.782 6.573 2.791 - 

fond 2.979 8.251 5.272 - contencios 
administrativ  recurs 857 1.285 428 - 

civil – fond 257 654 397 - 
civil – apel 192 344 152 - 
civil - recurs 135 256 121 - 
penal – fond 72 164 92 - 
penal – apel 42 109 67 - 

minori şi 
familie 

penal - 
recurs 

67 141 74 - 

  



 18 

Suntem însă datori, totodată, să subliniem că, indicele general de 
operativitate are aceeaşi valoare dacă este raportat la acelaşi volum de muncă. În 
condiţiile creşterii sau scăderii numărului dosarelor aflate pe rol (baza de calcul), 
indicele de operativitate are altă valoare. 

Spre exemplificare, prezentăm operativitatea în perioada 2005 – 2007: 
Nr. dosare Anul 

Înregistrate Soluţionate 
Indice 

operativitate % 
2005 30.914 27.230 92,83 
2006 37.236 32.886 93,26 
2007 45.670 40.866 92,40 

 
 Din analiza datelor statistice prezentate, observăm valoarea diferită a 
indicelui de operativitate. 

Anul Indice operativitate Valoarea indicelui de operativitate 
exprimată în numărul dosarelor 

soluţionate 
2005 92,83 27.230 
2006 93,26 32.886 
2007 92,40 40.866 

 
 Cu toate că în anul 2007 s-a obţinut un indice de operativitate inferior faţă 
de anul 2005 şi 2006, numărul dosarelor soluţionate a fost mai mare cu 7.980 
faţă de anul 2006 şi cu 13.636 faţă de anul 2005. 
 
 Evoluţia indicelui de operativitate pe secţii: 
 

Indice operativitate Evoluţia Secţia 
2006 2007 Plus Minus 

Civil ă 88,72 83,51 - -5,21 
Penală 89,01 89,99 0,98 - 
Comercială 98,64 97,53 - -1,11 
Contencios adm. 83,64 90,23 6,59 - 
Conflicte muncă 90,84 89,24 - -1,60 
Minori şi familie 71,74 92,40 10,66 - 
 
 Se cuvine să spunem că volumul de procese soluţionate de secţiile 
tribunalului reprezintă o laborioasă activitate de judecată în primă instanţă, 
adeseori în cauze deosebit de complexe, iar perspectiva este, cu certitudine, 
aceea de creştere a volumului activităţii de fond în materie penală, comercială, 
contencios administrativ şi fiscal, conflicte de muncă şi asigurări sociale precum 
şi a volumului activităţii de recurs în materie civilă, contencios administrativ şi 
fiscal, minori şi familie, penală. 
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 2.4.2. Vulnerabilităţi identificate. 
 
 a) Creşterea numărului dosarelor înregistrate la secţia conflicte de muncă 
şi asigurări sociale, care s-a dublat faţă de 2006.  

 Volumul mare de activitate  al secţiei a fost determinat de acţiunile 
introduse în baza art.40 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional 
pe anul 2007 – 2010 şi de acţiunile introduse de salariaţii SC  DAEWOO  
Automobile România – SA, urmare a neconcordanţei prevederilor art.19 din 
Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate cu prevederile art.21 din 
Contractul colectiv de muncă la nivelul ramurii construcţiilor  de maşini. 
 

b) Volumul de activitate pentru judecători nu este legat numai de numărul 
de dosare care trebuie soluţionate, ci ţine şi de atribuţiile administrative care 
trebuie îndeplinite, şi care pot duce la reducerea timpului de pregătire al unui 
dosar. 
 Astfel, în 2007 un judecător a fost delegat la Oficiul Registrului 
Comerţului şi doi judecători la penitenciare, trei judecători au participat la 
desfăşurarea referendumului şi alegerilor europarlamentare. 
  

c) Situaţia a fost îngreunată de modificarea legislativă din vara anului 
2007 (Legea nr. 262/2007) care a ridicat la doi numărul de judecători din 
completul de primă instanţă în cauzele de contencios administrativ, ceea ce are 
ca efect dublarea activităţii judecătorilor specializaţi în această materie. O 
situaţie asemănătoare prezintă completele din cadrul secţiei conflicte de muncă 
şi asigurări sociale. 
  

d) Creşterea numărului de dosare înregistrate la secţiile contencios 
administrativ şi fiscal prin Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, care a stabilit în competenţa instanţei de contencios soluţionarea 
litigiilor patrimoniale şi nepatrimoniale legate de încheierea şi executarea 
contractelor reglementate de această lege precum şi a celor izvorâte din neplata 
contravalorii serviciilor furnizate/prestate.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

 2.4.3. Măsuri de remediere propuse. 
 

a) Apreciem că este necesară generalizarea instituirii judecătorului unic în 
primă instanţă în materia contenciosului administrativ şi conflictelor de muncă. 
În felul acesta s-ar ţine seama de posibilităţile concrete din instanţă şi s-ar 
respecta două recomandări ale Comitetului Miniştrilor din cadrul Consiliului 
Europei – Recomandarea nr. (86)12în legătură cu anumite măsuri vizând 
prevenirea şi reducerea încărcăturii instanţelor şi Recomandarea nr. (87)18 
privind simplificarea justiţiei penale, care solicită statelor membre generalizarea 
instituirii judecătorului unic în primă instanţă. Tendinţa europeană este certă în 
favoarea judecătorului unic, nu a completului colegial. 

b) Repartizarea judecătorilor şi grefierilor pe secţii, în raport de volumul 
de activitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 21 

 

CAPITOLUL 3.  
ANALIZA CALITATIV Ă A ACTIVITĂŢII TRIBUNALULUI 

 
 
 
 3.1. Efectele modificărilor legislative survenite în 2007 
asupra activităţii tribunalului.  
 
 

Realizarea unei practici unitare este îngreunată uneori de 
schimbările 

frecvente ale legislaţiei,dintre care unele sunt legate de consolidarea 
reformei sistemului judiciar. 

• Prin Legea nr. 262 din 26 iulie 2007 publicată în Monitorul Oficial  

nr. 510 din 30 iulie 2007 a fost modificat art. 10 din Legea nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ şi a fost stabilit faptul 

că completul de judecată este format din 2 judecători situaţie ce a 

impus modificarea componenţei completelor de judecată anterior 

stabilite prin formarea unor complete colegiale în componenţa 

cărora particip ă doi magistraţi. 

• Prin Legea nr. 51 din 8 martie 2006 privind serviciilor comunitare 

de utilităţi publice publicată în monitorul Oficial nr. 254 din 21 

martie 2006 şi intrat ă în vigoare în martie 2007 a fost stabilit prin 

art. 51 alin. 3 faptul că soluţionarea litigiilor patrimoniale şi 

nepatrimoniale legate de încheierea, executarea contractelor 

reglementate de prezenta lege, precum şi a celor izvorâte din 

neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate este de 

competenţa instanţelor de contencios administrativ şi se face, cu 

precădere, în procedură de urgenţă. 

 Reglementarea respectivă coroborată cu disp. O.G. 5/2001 privind 

somaţia de plată determină competenţa instanţelor de contencios 
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administrativ şi în cauzele privind soluţionarea cererilor de emitere a 

somaţiilor de plată în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

• În cursul anului 2007, au survenit modificări şi completări la  Legea 

nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi Legea nr. 26/1990 

privind Registrul Comer ţului, însă aceste modificări nu au 

influenţat activitatea secţiei comerciale. De asemenea prin  

Hotărârea nr. 1881 din 21.12.2006 publicată în Monitorul Oficial 

nr. 17/10.01.2007 au fost aduse modificări şi completări la H.G. nr. 

460/2005, privind conţinutul,etapele, condiţiile de finanţare, 

publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de reorgan izare 

judiciar ă şi faliment, stabilind obligaţia instanţelor judecătoreşti, de 

a  transmite la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului un 

exemplar de pe actele de procedură în format hârtie şi suport 

electronic, în vederea publicării acestora în buletin. Această 

modificare a determinat un volum mai mare de muncă din partea 

grefierilor. 

• Deşi în anul 2007 nu au intervenit modificări legislative care să 

influenţeze activitatea secţiei civile este de menţionat că modificările 

aduse legilor fondului funciar prin Legea nr. 247/2005 au continuat 

să se reflecte în volumul de activitate al secţiei prin numărul mare 

de dosare în recurs având ca obiect litigii de fond funciar. Astfel, 

din totalul de 2450 dosare nou intrate în recurs, un număr de 1167 

dosare au avut ca obiect fond funciar. 

In anul  2007 au avut loc modificări  legislative în materia conflictelor 
de muncă şi asigurări sociale. 

Acestea nu au influenţat  însă în mod semnificativ activitatea secţiei. 
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3.2. Aplicarea prevederilor legale privind repartizarea 
aleatorie a cauzelor şi funcţionarea sistemului informatic de 
repartizare. 

 
 
Prin ordin de serviciu al preşedintelui tribunalului au fost desemnaţi să 

efectueze repartizarea aleatorie grefierii şefi de secţie sub supravegherea 
preşedinţilor de secţie. 
 Planificarea şedinţelor de judecată şi stabilirea componenţei 
completelor a fost realizată pentru întregul an 2007, de către colegiul de 
conducere. 
 Au fost întocmite semestrial listele de permanenţă pentru situaţii de 
absenţă sau incompatibilitate. 
 Incidentele procedurale au fost soluţionate conform criteriilor 
stabilite prin Regulament: 

1. dosarele   se înregistrează în sistem informatic în ordinea 
sosirii la instanţă, iar în cazul în care sistemul informatic nu se 
poate aplica din motive obiective, repartizarea cauzelor se 
efectuează în sistem ciclic;   

2. dosarele înregistrate se repartizează o singură dată în sistem 
informatic sau ciclic,  iar  în situaţiile în care pe parcursul 
desfăşurării procesului apar incidente procedurale se recurge la 
regulile stabilite prin Regulamentul de ordine interioar ă al 
instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hot ărârea Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 cu modificările 
şi completările ulterioare; 

3. în cazul repartizării prin sistemul ciclic dosarele se repartizează 
câte unul pe rând , în ordine, completelor de judecată conform 
numerotării stabilite ori în ordine, câte unul pe rând, completelor 
specializate; 

4. pentru aplicarea criteriului aleatoriu, completele se constituie şi se 
numerotează la începutul pe secţii, ţinându-se seama de materiile 
în care judec, de specializarea completelor şi faza  procesuală în 
care se află cauzele, respectiv fond, apel sau recurs; 

5.  la sfârşitul fiecărei zile se listează cauzele repartizate în ziua 
respectivă, ţinându-se o evidenţă separată a listelor;  

6. a doua zi după repartizare, dosarele repartizate pe complete în 
mod aleatoriu se prezintă preşedintelui de complet ori unuia din 
judecătorii membri ai completului în vederea luării m ăsurilor 
necesare pregătirii judec ăţii; 

În cazul în care judecătorii mai sus amintiţi sunt în imposibilitate e a 
lua măsurile necesare pregătirii judec ăţii, astfel încât să se asigure 
soluţionarea cu celeritate a cauzelor, dosarele repartizate aleatoriu se 
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prezintă preşedintelui instanţei sau preşedintelui secţiei ori judecătorului de 
serviciu în vederea luării m ăsurilor care se impun. 

7. grefierii şefi de secţie, responsabili cu repartizarea aleatorie , se 
vor preocupa de aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de 
judecător în dosarul repartizat aleatoriu, care i-a fost prezentat 
conform regulii de la pct.6, în vederea soluţionării cu celeritate a 
cauzelor; 

8. cererile accesorii care se referă la un dosar deja repartizat se 
judecă de acelaşi complet; 

9. cererile privind măsurile asiguratorii care se pot dispune şi fără a 
fi pe rol o judecată asupra fondului (intrând aici cererea de 
sechestru judiciar formulată în condiţiile art. 599 alin. (1) Cod 
pr.civil ă)se repartizează aleatoriu; 

10. cererile privind măsurile asiguratorii care presupun existenţa unei 
judecăţi asupra fondului (cererea de sechestru asigurator; de 
poprire asiguratorie, de sechestru judiciar în condiţiile art. 598 
Cod pr.civilă) sunt considerate ca făcând parte din categoria 
cererilor accesorii şi se repartizează aceluiaşi complet. Dacă o 
asemenea cerere se formulează totuşi fără a se face dovada că s-a 
intentat acţiune pe fond, cererea se repartizează aleatoriu; 

11. în caz de disjungere, dosarul nou format se repartizează aceluiaşi 
complet pentru respectarea principiului continuităţii; 

12. în cazul  repunerii pe rol a unei cauze după suspendare, pentru 
continuarea judecăţii sau pentru perimare, dosarul revine 
completului car ea dispus suspendarea. Dacă acest complet s-a 
desfiinţat sau dacă membrii săi nu mai funcţionează în cadrul 
instanţei, dosarul se repartizează completului care în urma 
configuraţiei are acelaşi număr cu cel căruia i s-a repartizat ini ţial, 
anterior suspendării ori completului specializat care în noua 
configuraţie are acelaşi număr cu cel căruia i s-a repartizat ini ţial 
cauza, în cazul în care este vorba de o cauză repartizată spre 
soluţionare unui complet specializat. Dacă nu există asemenea 
complet, dosarul se va repartiza completului cu numărul imediat 
următor ,competent să judece cauza ori, după caz completului 
specializat cu numărul imediat urm ător, dacă este vorba de o 
cauză repartizată unui complet specializat. 

13. cererile de îndreptare a erorilor materiale, cererile de completare 
a hotărârii se repartizează completului care a soluţionat dosarul în 
care s-a pronunţat hotărârea a cărei completare se solicită sau 
dosarul în care se solicită îndreptarea erorii materiale. Dacă acest 
complet s-a desfiinţat sau dacă membrii săi nu mai funcţionează în 
cadrul instanţei dosarul se repartizează completului care în noua 
configuraţie are acelaşi număr cu cel căruia i s-a repartizat ini ţial, 
ori completului specializat care în noua configuraţie are acelaşi 
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număr cu cel căruia i s-a repartizat ini ţial cauza, în cazul în care 
este vorba de o cauză repartizată spre soluţionare unui complet 
specializat. Dacă nu există asemenea complet, dosarul se va 
repartiza completului  cu numărul  imediat urm ător, competent să 
judece cauza ori, după caz completului specializat cu numărul 
imediat următor, dacă este vorba de o cauză repartizată unui 
complet specializat; 

14. cererea de preschimbare a primului termen de judecată se 
soluţionează de completul de judecată căruia i s-a repartizat 
aleatoriu cauza; 

15. cererea de suspendare a executării hot ărârii, formulat ă în 
condiţiile art. 300 alin. (2) şi (3) Cod pr. Civilă, înregistrată după 
ce dosarul în care s-a pronunţat hotărârea a cârei executare se 
solicită a fi suspendată a fost înregistrat pe rolul  instanţei de 
control judiciar, se repartizează completului care a fost investit  cu 
judecarea dosarului în care s-a pronunţat hotărârea a cărei 
executare se solicită a fi suspendată. Dacă cererea de suspendare a 
executării hot ărârii s-a înregistrat anterior sosirii dosarului în care 
s-a pronunţat hotărârea a cărei executare se solicită a fi 
suspendată, cererea se repartizează aleatoriu; 

16. cererea de suspendare provizorie a executării hot ărârii formulat ă 
în condiţiile art.  403 alin. (4) şi 300 alin. (2) Cod pr. Civilă, până la 
soluţionarea cererii de suspendare formulată în baza art. 300 alin. 
(2)Cod pr. civilă, se repartizează preşedintelui instanţei, 
preşedintelui de secţie sau, în lipsa acestora înlocuitorilor 
desemnaţi prin hot ărârea colegiului de conducere; 

17. în cazul desfiinţării completului cauzele se repartizează  ciclic – 
câte unul pe rând în ordine celorlalte complete sau complete 
specializate dacă este vorba de cauze repartizate unui complet 
specializat care s-a desfiinţat , de preşedintele instanţei sau de 
judecătorul desemnat cu repartizarea aleatorie a cauzelor; 

18. în caz de trimitere a unei cauze spre rejudecare ca urmare a 
desfiinţării sau casării  cu trimitere a hot ărârii pronun ţate, 
dosarul se va repartiza aleatoriu. În acest caz dosarul se va 
înregistra cu număr nou,  format din numărul unic atribuit ini ţial, 
la care se va adăuga indicativul 3.  

19.în situaţia înregistrării gre şite a unui dosar în cadrul unei secţii                         
competente să judece cauza în sensul că deşi judecarea cauzei  
revenea unui complet specializat, dosarul s-a repartizat aleatoriu, 
revenind unui complet care nu judecă în acea materie, se vor 
aplica regulile art. 99 alin. (2) din Regulament privitoare la  
transpunerea unui dosar  de la o secţie la alta, în sensul că dosarul 
va fi transpus la completul specializat cu numărul imediat 
următor celui căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza; 



 26 

20.în cazul în care pe calea regulatorului de competenţă pronunţat ca 
urmare a soluţionării unui conflict de competenţă se stabileşte 
competenţa în favoarea tribunalului sau în cazul admiterii 
recursului împotriva declinării de competenţă cu consecinţa 
întoarcerii dosarului la tribunal, se va păstra numărul  unic 
atribuit ini ţial, iar dosarul se va repartiza manual completului 
căruia i s-a  repartizat iniţial aleatoriu cauza, în vederea 
respectării principiului continuit ăţii; 

21.cererile având ca obiect efectuarea de comisii rogatorii se 
repartizează aleatoriu în sistem informatizat, cu respectarea 
principiului specializării, în sensul că atunci când comisia 
rogatorie priveşte un litigiu de muncă, un litigiu în materia 
protecţiei copilului, adopţiei,    etc., cauza se va repartiza aleatoriu 
completelor specializate care judecă în aceste materii; 

22.cererile de liberare condiţionată (pe cauţiune sau sub control 
judiciar),precum şi  cele de revocare sau de înlocuire a măsurilor 
preventive formulate în faza de urmărire penală s procesului 
penal, sunt înregistrate formându-se dosare separate ce sunt 
repartizate aleatoriu;   

Cererile de liberare condiţionată (pe cauţiune sau sub control 
judiciar),precum şi  cele de revocare sau de înlocuire a măsurilor 
preventive formulate în faza de judecată a procesului penal, în afara 
termenelor de judecată fixate în dosarul de fond, nu sunt înregistrate 
separat, nu primesc un nou număr de dosar, ci sunt ă prezentate 
completului de judecată căruia i s-a repartizat aleatoriu dosarul de fond, 
preşedintele completului respectiv urmând a dispune asupra măsurilor ce 
se impun. 

23.pentru cererile având ca obiect luarea sau prelungirea  măsurii 
arestării preventive,  recursurile declarate împotriva încheierilor 
prin care s-a dispus cu privire la luarea sau prelungirea măsurii 
arestării preventive, dar şi pentru recursurile declarate împotriva 
încheierilor prin care s-a dispus asupra menţinerii arestului 
preventiv în temeiul art.  3002CPP, se formează dosare noi ce sunt 
repartizate judecătorului sau completului de judecată ce asigură 
permanenţa din ziua înregistrării dosarului . În sistemul ECRIS, 
realizarea legăturii cu dosarul ini ţial se realizează ca şi în cazul 
casării cu trimitere prin completarea câmpurilor " dosa re de 
legătur ă"; " dosare componente" de către compartimentul 
registratur ă;  

24.pentru declaraţiile de abţinere şi cererile de recuzare a 
judecătorului, procurorului , grefierului de şedinţă, nu se 
formează un nou dosar, ci se înregistrează în dosarul de fond şi se 
soluţionează conform art. 98 din Regulament,cu excepţia cazurilor 
în care se solicită recuzarea judecătorului aflat pe lista de 
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permanenţă în materie penală sau în cazul în care acesta declară 
că se abţine ori în ipoteza declaraţiilor de abţinere sau cererilor de 
recuzare a judecătorului care formează complet special în materie 
penală, când soluţionarea se realizează de judecătorul secţiei 
penale aflat pe lista de permanenţă în ziua formulării cererii sau 
declaraţiei; 

25. grevarea/ degrevarea completelor de judecarea cauzelor  se 
realizează numai prin modificarea parametrilor de repartizare 
aleatorie (  încărcăturii tuturor completelor şi / sau tipului de 
termen alocat unui obiect)  în baza unei hotărâri a colegiului de 
conducere. 

Tipul de termen alocat fiecărui obiect este ataşat din modul de 
administrare, astfel încât este generat automat de către program la crearea 
dosarului, în momentul selectării obiectului. Modificarea parametrilor este 
precedată de o operaţiune eşuată de repartizare aleatorie, cu listarea 
paginii cuprinzând rezultatul repartiz ării, din care rezultă inexistenţa unei 
şedinţe, a unui complet, depăşirea încărcăturii completelor, etc.   

În cazul în care se impune modificarea parametrilor, prin hotărârea 
colegiului de conducere se stabilesc condiţiile şi limitele în care s-a majorat 
sau înlocuit un tip de termen alocat unor categorii de obiecte. 

Judecătorul desemnat să supravegheze activitatea de repartizare 
aleatorie încheie un proces verbal cuprinzând motivele care au impus 
efectuarea modificărilor şi modificările concrete aduse parametrilor de 
repartizare aleatorie, în concordanţă cu hotărârea colegiului de conducere.  

Un exemplar al acestui proces verbal se transmite Biroului 
informatic ă al instanţei în vederea efectuării modific ărilor solicitate. 

Procesele verbale şi listingurile privind opera ţiunile eşuate de 
repartizare aleatorie se păstrează împreună cu listingurile privind 
repartizarea aleatorie a cauzelor. 

26.ipoteza incompatibilităţii unei secţii repartizarea dosarului se 
realizează aleatoriu între celelalte secţii ale instanţei în sistem 
ciclic(câte unul fiecărei secţii), stabilirea completului care urmează 
să judece cauza în cadrul la care dosarul a fost repartizat 
realizându-se manual, în sistem ciclic (câte 1 dosar pe rând 
fiecărui judecător al secţiei) în ordinea numerotării completelor; 

27.în cazul  transpunerii unui dosar de la o secţie la alta, secţia 
competentă care primeşte dosarul va da acestuia un număr nou şi 
va proceda la repartizarea  lui aleatorie;  

28.soluţionarea cererilor de reexaminare a taxei judiciare stabilite de 
instanţă se realizează de completul cu numărul imediat urm ător 
celui care a stabilit taxa judiciară de timbru, fără formarea unui 
dosar separat; 
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29.pentru soluţionarea cererilor de investire a hotărârii cu formul ă 
executorie se formează dosar separat care se repartizează 
aleatoriu completelor specializate;   

30.pe perioada vacanţei judecătoreşti se creează complete separate 
care vor asigura soluţionarea cauzelor urgente şi a celor care 
impun celeritate, astfel încât natura cauzelor care vor fi 
soluţionate, compunerea completelor, datele la care va avea loc 
judecata se vor stabili prin hotărâre a Colegiului de conducere;  

Cauzele care se impun a fi soluţionate pe perioada vacanţei 
judecătoreşti vor fi repartizate aleatoriu. După desfiinţarea completelor de 
vacanţă, dosarele rămase nesoluţionate de aceste complete urmează a fi 
repartizate în sistem ciclic, celorlalte complete competente să judece în 
materia respectivă, conform dispoziţiilor art. 99 din Regulament.  

Dacă unei cauze deja înregistrată la un complet, datorită naturi sale 
urgente, i se acordă  termen  în vacanţă, însă nu este soluţionată de către 
completul de vacanţă, aceasta urmează a se judeca în continuare de 
completul iniţial investit.  

31. În situaţia recalificări căilor de atac, dacă dosarul înregistrat ca 
apel   este recalificat recurs, acesta va fi soluţionat de completul  
de apel  la care a fost repartizat, întregit c u un judecător din lista 
de permanenţă. Dacă dosarul de recurs este calificat ca apel 
completul este format din primii doi judecători din completul de 
recurs la care a fost iniţial repartizat aleatoriu. 

32. În cazul înregistrării căilor extraordinare de atac dosarul va 
primi un num ăr unic format din num ărul unic , la care se adaugă 
indicatorul 1 pentru contestaţii în anulare, şi indicativul 2. pentru 
revizuiri. 

În cazul admiterii contestaţiei în anulare cauza va rămâne pentru 
soluţionarea recursului la acelaşi complet căruia i-a fost repartizată această 
cale de atac, urmând ca în cazul ivirii unor incidente procedurale să se 
aplice dispoziţiile art. 98 din Regulament. 

33. Pentru o bună administrare a sistemului de repartizarea 
informatizat, fiecare utilizator al programului a completat toate 
câmpurile la care are acces, în acest mod asigurându-se atât 
transferul electronic al dosarelor de la o instanţă de judecată la 
altă instanţă de judecată, cât şi generarea corectă a rapoartelor  
ECRIS. 
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• Concluziile controlului efectuat de Inspecţia judiciară a Consiliului 

Superior al Magistraturii în luna decembrie 2007. 
 
1. Desemnarea persoanelor care răspund de repartizarea aleatorie a 
dosarelor; 
Prin ordin de serviciu al preşedintelui instanţei au fost desemnaţi să 

efectueze repartizarea aleatorie grefierii şefi de secţie, sub supravegherea 
preşedinţilor de secţii. 

2 .  Stabilirea completelor de judecată; 
Planificarea şedinţelor de judecată şi stabilirea componenţei 

completelor a fost realizată pentru întregul an, în perioada supusă 
verificării fiind aprobate prin hot ărâri ale  colegiului de conducere mai 
multe modificări, urmare a schimbării componenţei secţiilor. 

La Secţia Civilă  au fost aduse modificări ale componenţei 
completului nr. C5A, urmare a efectuării concediului prenatal de către 
titularul acestuia, iar prin hot ărârea nr. 22/17.09.2007 este modificată 
componenţa completelor C3, C5A, C5R, C15 şi C2R 

În cadrul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal  a fost 
modificată componenţa completului C1RCA prin  hotărârea colegiului de 
conducere nr. 16/01.06.2007, iar prin hotărârea 17/15.06.2007 a fost 
modificată componenţa completului C5A  

Prin aceeaşi hotărâre a fost modificată componenţa completelor de 
judecată din cadrul Secţiei pentru minori şi familiei. În cadrul acestei secţii 
a mai fost aprobată o modificare adusă componenţei completelor de 
judecată prin hotărârea nr. 23/01.10.2007 

Prin hotărârea nr. 15/15.06.2007 a fost modificată componenţa 
completului n 3 al Secţiei de conflicte de muncă şi asigurări sociale, ca 
urmare a repartizării unui nou judecător în secţie. 

Prin hotărârea nr. 20/03.09.2007 au fost restructurate completele de 
judecată ale Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, iar prin hotărârile 
nr. 22/17.09.2007 şi 23/01.10.2007 s-a aprobat modul de compunere al 
completelor nr. 4 şi 5 până la desfiinţarea lor  

Pentru perioada vacanţei judecătoreşti au fost stabilite prin 
hotărârea colegiului de conducere din 22.06.2007 complete speciale în 
cadrul fiecărei secţii, care să soluţioneze cauzele apreciate a avea un 
caracter urgent,. 

 3. Planificarea de permanenţă; 
La Secţia Civilă planificarea de permanenţă  se întocmeşte semestrial, 

atât pentru situaţii de absenţă, cât şi pentru situaţii de incompatibilitate.   
Serviciul de permanenţă este asigurat de un număr de judecători care 

nu sunt planificaţi în şedinţă de judecată în ziua respectivă. Aceştia 
particip ă la  şedinţele în care se înlocuiesc judecătorii  care lipsesc în acea zi 
pentru diferite motive, în cauzele în care se impune recalificarea căii de 
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atac din apel în recurs, în dosarele în care intervin incidente procedurale 
soluţionate în aceeaşi zi sau care au fost soluţionate anterior, iar dosarele au 
fost amânate şi se află în curs de judecată. Ordinea judecătorilor  la 
serviciul de permanenţă este stabilită astfel încât în fiecare săptămână, 
primul judecător din list ă devine ultimul, în ordine descrescândă. Se intră 
în şedinţă în ordinea stabilită prin planificare, respectându-se ora de 
judecată şi, respectiv, numărul completului care solicită serviciul unui 
judecător din lista de permanenţă. 

La Secţia penală s-au întocmit două planificări de permanenţă pentru 
situaţii de absenţă şi soluţionarea incidentelor procedurale.  Judecătorii 
care asigură activitatea de permanenţă la Secţia penală pentru luarea sau 
menţinerea măsurilor preventive sunt stabiliţi de preşedintele secţiei prin 
planificarea săptămânală. 

La celelalte secţii au fost întocmite planificări semestriale pentru 
efectuarea serviciului de permanenţă, prin hotărârile nr.22/17.09/2007 şi 
23.10.2007 ale colegiului de conducere  aducându-se modificări 
planificărilor întocmite la nivelul Secţiilor de minori şi familiei şi contencios 
administrativ şi fiscal. 

 Pentru perioada vacanţei au fost întocmite planificări de permanenţă 
în cadrul fiecărei secţii, odată cu stabilirea completelor speciale .  

4. Modul de soluţionare a incidentelor procedurale; 
Nu s-au constatat nerespectări ale dispoziţiilor legale privitoare la 

modul de soluţionare a incidentelor procedurale. 
5. Repartizarea dosarelor în cazul recalificării căilor de atac, a 
disjungerii, repunerii pe rol după suspendare a hotărârilor supuse 
căilor de atac, soluţionarea cererilor de suspendare provizorie a 
executării hotărârilor judecătoreşti; 
 Nu au fost identificate cazuri de încălcare a dispoziţiilor procedurale 

în privin ţa repartizării unor astfel de cereri. 
6. Trecerea dosarului de la o secţie la alte şi transpunerea cauzelor de la 
un complet nespecializat la un complet specializat;  
 Verificându-se prin sondaj s-a constatat că transpunerea unei cauze 

de la o secţie la alte se dispune prin încheiere de către completul învestit. La 
nivelul Tribunalului Dolj dosarele se înregistrează separat pe secţii, ceea ce 
permite stabilirea unui alt număr şi o nouă repartizare aleatorie în cadrul 
secţiei competente.   

7. Respectarea principiului continuităţii completului de judecată pe 
durata judecării  cauzei; 
În urma verific ărilor efectuate prin sondaj s-a constatat respectarea 

principiului continuit ăţii completului de judecată, mai puţin în situaţia 
modificării componenţei acestuia prin hotărârea colegiului de conducere.   
 9. Excepţii de la repartizarea aleatorie a cauzelor  în sistem informatic; 
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  Cele mai multe situaţii de repartizare manuală a cauzelor sunt cele 
care privesc cererile disjunse, învestirile cu formulă executorie, cererile de 
restituire a cauţiunii , suspendarea provizorie a executării silite. 

Au fost însă constatate şi situaţii în care au fost repartizate manual 
cereri care nu sunt exceptate de la repartizarea aleatorie. 

Astfel, dosarul nr. 19025/63/2007 având ca obiect recursul formulat 
împotriva încheierii din data de 03.09.2007 pronunţată de Judecătoria 
Craiova în dosarul nr. 9538/215/2007, prin care s-a dispus suspendarea 
cauzei în baza art. 244 pct. 1 Cod procedură civilă, a fost repartizat manual 
la data de 11.10.2007 completului de recursuri nr. 2 ,cu termen la 
01.11.2007. 

Dosarul nr. 20295/63/2007 având ca obiect recursul formulat 
împotriva încheierii din data de 25.09.2007 pronunţată de Judecătoria 
Craiova în dosarul nr. 13090/215/2007, prin care s-a dispus respingerea 
cererii de suspendare a executării silite accesorie contestaţiei la executare şi 
întemeiată pe dispoziţiile art. 403 Cod procedură civilă, a fost repartizat 
manual la data de 07.11.2007 completului de recursuri nr. 2 cu termen la 
15.11.2007 

Din referatul întocmit de către conducerea Secţiei civile rezultă că 
dosarele au fost înregistrate iniţial sub numerele unice ale dosarelor de 
fond, după care, avându-se în vedere hotărârea colegiului de conducere al 
instanţei nr. 18/03.07.2007,  s-a procedat la  reînregistrarea cauzelor sub 
numere diferite, având indicativul  Tribunalului Do lj.  

Hotărârea colegiului de conducere nr. 18/03.07.2007 se referă însă  la 
înregistrarea sub număr diferit a  cererii de suspendare a executării 
hotărârii atacate cu apel sau recurs, accesorie căii de atac,  anterior sosirii 
dosarului de fond, potrivit art. 99 al. 9 din Regulamentul de ordine 
interioar ă a instanţelor judecătoreşti, măsură ce urmăreşte tocmai 
asigurarea repartizării lor aleatorii . 

Înregistrarea cauzelor mai sus menţionate cu alt număr decât cel sub 
care  s-a pronunţat în fond încheierea atacată a fost o măsură corectă, 
menită să asigure  ulterior posibilitatea repartizării  aleatorii a căii de atac 
formulate împotriva hotărârii pronun ţate asupra fondului cauzei, care 
urmează a păstra numărul unic şi pe rolul instanţei de control judiciar. 

La rândul lor însă, recursurile formulate împotriva unor încheieri 
premergătoare prin care s-a dispus suspendarea cauzei sau suspendarea 
executării silite, înregistrate sub număr distinct generat de către instanţa de 
control judiciar, ar fi trebuit repartizate în mod aleatoriu şi nu manual . 
 10. Deficienţe ale  aplicaţiei şi de utilizare a acesteia; 
  În cursul anului 2007 un număr de 5 dosare au fost şterse după 
prima repartizare aleatorie şi au fost reintroduse sub acelaşi număr, pentru 
a se proceda la o nouă repartizare aleatorie. 
  Astfel, la dosarul nr. 10741/63/2007 înregistrat în cadrul Secţiei 
pentru minori şi familiei a fost iniţial repartizat aleatoriu la data de 



 32 

22.05.2007 completului de judecată nr. C1 cu termen la 31.05.2007, după 
care a fost şters şi reintrodus sub acelaşi număr, fiind din nou repartizat la 
31.05.2007 completului nr. 1A  cu termen la 19.06.2007. 
 Dosarul nr. 1141/201/2007 înregistrat în cadrul Secţiei de contencios 
administrativ şi fiscal   a fost iniţial repartizat aleatoriu la data de 
03.09.2007 ora 13, 54  completului de judecată C1 cu termen la 08.10.2007, 
după care a fost şters şi reintrodus sub acelaşi număr, fiind din nou 
repartizat la ora 14, 00 completului nr. 1 de recursuri cu termen la 
03.10.2007. 

Dosarul nr. 13095/63/2007 înregistrat în cadrul Secţiei comerciale   a 
fost iniţial repartizat aleatoriu la data de 06.07.2007 ora 14, 31  completului 
de judecată C8 cu termen la 13.07.2007, după care a fost şters şi reintrodus 
sub acelaşi număr, fiind din nou repartizat la ora 13,42 completului nr.7 de  
cu termen la 20.09.2007. 

Dosarul nr. 206/183/2007 înregistrat în cadrul Secţiei penale  a fost 
ini ţial repartizat aleatoriu la data de 05.02.2007 ora 10, 03  completului de 
judecată CA arestaţi  cu termen la 06.02.2007, după care a fost şters şi 
reintrodus sub acelaşi număr, fiind din nou repartizat la ora 10, 26 
completului nr.C 3 de recursuri   cu termen la 23.02.2007. 

Dosarul nr. 9207/63/2007 înregistrat în cadrul Secţiei civile  a fost 
ini ţial repartizat aleatoriu la data de 27.04.2007 ora 09, 16  completului de 
judecată nr. 4   cu termen la 01.06.2007, după care a fost şters şi reintrodus 
sub acelaşi număr, fiind din nou repartizat la ora 15,28 completului nr.C 6 
de recursuri   cu termen la  01.06.2007. 

Cu privire la aceste modificări nu au fost întocmite procese verbale 
sau menţiuni în registrul prevăzut de art. 95 al. 9 din Regulamentul de 
ordine interioară a instanţelor judecătoreşti. 

Avându-se în vedere că repartizarea aleatorie  succesivă a acestor   
dosare s-a realizat către complete având competenţe diferite, cea mai 
probabilă explicaţie a acestor modificări este cea a introducerii greşite a 
obiectului cererii sau a stadiului procesual. 

Aceste modificări aduse repartizării dosarelor  trebuiau însă 
evidenţiate, potrivit  art. 95 al. 9 din Regulamentul de ordine interioar ă a 
instanţelor judecătoreşti, în registrul  special ţinut în acest sens, sub 
semnătura persoanelor desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor.   

 De asemenea, au fost identificate un număr de 62 de dosare în care s-
a procedat la ştergerea termenului alocat în urma repartizării lor aleatorii, 
ceea ce dă posibilitatea unei noi repartizări. În cele mai multe situaţii 
ştergerea termenului a fost determinată de configurarea eronată a 
şedinţelor de judecată în zile nelucrătoare, modificările aduse repartizării 
fiind evidenţiate în programul informatic .  
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3.3. Durata de soluţionarea cauzelor. 
 
Judecarea fiecărei cauze într-un termen adecvat protejează păr ţile 

împotriva duratei excesive a procedurilor şi contribuie la asigurarea 
eficienţei şi credibilit ăţii actului de justiţie. 

Este important ca fiecare instanţă să analizeze cauzele nejustificate ce 
ţin în mare parte de o administrare defectuoasă a probatoriului care au 
condus la amânarea judecăţii şi implicit la un rulaj mare al dosarelor 
precum şi creşterea cheltuielilor materiale. 

Nu vrem să trecem peste această problemă fără a aprecia că este 
necesar ca la nivel de instanţă şi de judecător să se renunţe la „cultura 
amânărilor”.Amân ările repetate de soluţionare a unui dosar se datorează 
atât instanţei (ex. necitarea unei păr ţi), cât şi păr ţilor (ex. invocarea 
excepţiei de neconstituţionalitate), avocaţilor lor ( ex. amânare pentru lipsa 
apărătorului) sau a altor participan ţi în proceduri (ex. instituţia solicitată 
nu răspunde la adresa instanţei). 

Astfel problema nu mai este „soluţionarea la timp  a cauzelor de către 
instanţe”, ci „soluţionarea la timp a cauzelor”, la care trebuie să concure 
toţi cei care au legătur ă cu procedura în derulare. 

Cum creşterea numărului de litigii nu poate fi controlat de 
tribunal,conducerii nu-i r ămâne decât să găsească mijloacele interne pentru 
depăşirea crizei. În acest context preşedintele fiecărei secţii a asigurat 
identificarea stocului de dosare şi a luat măsurile administrative pentru 
reducerea volumului de activitate la un nivel rezonabil, folosind pârghii 
cum ar fi :  

• participarea judec ătorilor la dou ă şi trei şedin ţe săptămânal; 
• reducerea termenelor de judecat ă între şedin ţe; 
• analiza cauzelor obiective şi subiective care au determinat nejustificat 

amânarea judec ării; 
• monitorizarea situa ţiei dosarelor directe mai vechi de 1 an, iar pentru  

cele aflate în apel sau recurs mai vechi de 6 luni;  
• monitorizarea şedin ţelor de judecat ă şi planificarea acestora în trei şi 

patru timpi; 
• prevenirea înregistr ării unor cereri de chemare în judecat ă, în 

garan ţie, întâmpin ări, care nu îndeplineau condi ţiile cerute de lege; 
• verificarea activit ăţii grefierilor de şedin ţă; 
• verificarea temeiurilor juridice de suspendare şi repunerea pe rol în 

mod repetat a unor dosare; 
• aplicarea normelor de procedur ă privind sanc ţionarea faptelor 

prevăzute de lege care împiedic ă desfăşurarea în bune condi ţii a 
proceselor şi implicit întârzierea nejustificat ă a solu ţionării cauzelor . 

 
 
 
 
 



 34 

Pentru a stabili durata medie de soluţionare a cauzelor au fost 
monitorizate: 

• durata de la sesizarea instanţei până la primul termen; 
• durata dintre termenele de judecată; 
• respectarea termenului de redactare a hotărârii; 
• durata pentru transferul  dosarului în calea de atac; 
• durata şi modul de comunicare a hotărârilor şi au rezultat 

următoarele date : 
- 1 an pentru cauzele în materie civilă, comercială şi penală; 
- 6 luni pentru cauzele privind minorii, familie şi contenciosului 

administrativ fiscal; 
- 4 luni în cauzele privind conflictele de muncă şi litigiile de 

asigurări sociale. 
 

Pentru reducerea duratei de soluţionare a dosarelor la întâlnirile 
profesionale lunare cu judecătorii au fost analizate, probleme precum: 

 
- administrarea unor probe neconcludente sau nepertinente; 
- administrarea probelor în rate; 
- acordarea mai multor termene pentru audierea martorilor; 
- deficienţele în modul de citare; 
- nestabilirea obiectivelor expertizei la data încuviinţării; 
- fixarea de noi obiective succesive, unele fără utilitate; 
- insuficienta cenzurare a obiecţiunilor la rapoartele de expertiză; 
- nestabilirea onorariului şi numirea cu întârziere a experţilor. 

 
În cadrul măsurilor administrative s-a avut în vedere eliminarea unor 

pericole precum : 
- precipitarea-scurtarea excesivă a procedurilor şi în consecinţă nu 

există timp de pregătire a apărării şi se pot adopta soluţii 
nedrepte; 

- percepţia transformării instan ţelor în „maşini de judecat”; 
- dezechilibru între resurse şi cerinţe prea pretenţioase; 

 
Pentru anul 2008, în scopul soluţionării cu celeritate a cauzelor, 

conducerea tribunalului apreciază că soluţiile se află la nivelul fiecărui 
participant după cum urmează: 

• Soluţii la nivelul judecătorului: 
- cunoaşterea dosarului 
- aplicarea sancţiunilor prev ăzute de 

lege:amenzi,decădere,suspendare; 
- citarea păr ţilor la o anumită oră; 
- citarea telefonică,în penal; 
- respingerea probelor inutile; 
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- folosirea instituţiei comisiei rogatorii; 
- folosirea în mod  excepţional a amânării pronun ţării hot ărârii şi 

pentru o durată cât mai redusă; 
- regândirea conţinutului hot ărârii (care nu trebuie să fie narativ). 

 
 
 

• Soluţii la nivelul instanţei: 
- întâlniri între judec ători şi conducerea tribunalului pentru analiza 

aspectelor administrative ce conduc la tergiversarea soluţionării 
cauzelor; 

- consultări la nivelul tribunalului, implicând pre şedintele, 
judecători, grefieri, avocaţi, experţi, cu privire la modalităţi de 
îmbunătăţire a procedurilor; 

- renunţarea la acordarea de termene în perioade inactive 
(sărbători, vacanţe), când amânările se solicită de avocaţii aflaţi în 
concediu. 

În aceste condiţii conducerii instanţei îi revine  obligaţia să ia măsuri 
pentru respectarea programului de activitate şi folosirea eficientă a 
timpului afectat acestuia de către întreg personalul tribunalului pentru 
îndeplinirea la timp şi în condiţii de calitate a lucrărilor. Prin aceasta nu se 
poate înţelege altceva, în privinţa activităţii specifice a judecătorilor decât 
asigurarea tuturor condiţiilor administrative pentru împiedicarea 
eventualelor întârzieri în soluţionarea cauzelor sau afectarea celorlalte 
lucrări. 

Din momentul în care toate condiţiile materiale şi de personal 
necesare activităţii de judecată sunt asigurate, răspunderea pentru 
desfăşurarea procesului revine judecătorului, care decide la adăpost de 
imixtiuni administrative în activitatea sa. 

Fără îndoială, una dintre componentele utilizării eficiente a timpului 
în justiţie este soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil (sau, într-o 
formulare mai recentă, într-un termen adecvat). 

Conceptul iniţial de rezonabil, reţinut în jurispruden ţa internaţională 
în raport cu orizontul de tip necesar soluţionării proceselor a evoluat în 
perioada de faţă în cel de adecvat, care evidenţiază şi recunoaşte primatul 
aspectelor de calitate şi de fond asupra celor de cantitate şi de formă. 

Principiul termenului adecvat este o componentă esenţială a dreptului 
la un proces echitabil, consacrat e art. 6 alin. (1) din Convenţia Europeană 
a Drepturilor Omului. In acest context trebuie aplicat şi respectat 
principiul independenţei judecătorilor, care, pe de o parte, prohibeşte orice 
imixtiune administrativ ă în activitatea de judecată, iar, pe de altă parte, 
impune ca numai în exercitarea controlului judiciar să poată fi puse în 
discuţie aspecte legate de judecată. 
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3.4. Creşterea gradului de specializare în activitatea 
judiciar ă. 
 3.4.1. Situaţia secţiilor specializate. 
 
 În cadrul tribunalului func ţionează şase secţii : 

- Secţia Civilă 
- Secţia Comercială 
- Secţia Contencios Administrativ şi fiscal 
- Secţia penală 
- Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale 
- Secţia minori şi familie 

 
În cadrul secţiilor func ţionează potrivit legii complete specializate: 

 
Secţia Specializare în materia Nr.complete 

Funciare 7 Civil ă 
Drept de proprietate 
intelectuală 

17 

3 fond 
2 apel 

 
Cauze de corupţie 
 2 recurs 
Autorizare interceptări 2 fond 
Autorizare percheziţii 2 fond 

 
Penală 

Infrac ţionalitate informatică 2 fond 
Comercială Faliment 7 fond 

 
 Impactul funcţionării secţiilor şi completelor specializate asupra 
activităţii tribunalului a fost pozitiv. 
 Creşterea numărului dosarelor de soluţionat, diversitatea mare a 
obiectului cererilor şi acţiunilor deduse judecăţii,numărul mare al actelor 
normative ce reglementează raporturile juridice aflate în litigiu, impun 
specializarea judecătorilor în scopul creşterii calit ăţii actului de justiţie. 
 Existenţa şi funcţionarea secţiilor specializate au determinat scăderea 
numărului hot ărârilor împotriva c ărora au fost formulate căi de atac, dar şi 
scăderea numărului hot ărârilor casate/modificate în căile de atac. 
  
  

3.4.2. Aspecte privind formarea continuă a judecătorilor atât 
la nivelul centralizat(în special INM) cât şi prin programele de 
formare profesională desfăşurate la nivelul instanţei. 
 
 Formarea continuă a judecătorilor s-a desfăşurat cu respectarea 
următoarelor principii : 
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• cunoaşterea regulilor dreptului comunitar prev ăzute în actele 
normative comunitare, completate cu jurisprudenţa Curţii europene 
de justiţie, în mod special în materia procedurii preliminare; 

• abordarea în cadrul şedinţelor de perfecţionare la nivelul 
tribunalului a problemelor de drept de actualitate, apărute datorit ă 
modificărilor legislative succesive generate de implementarea aquis-
ului comunitar; 

• responsabilitatea judecătorilor şi a personalului auxiliar în ceea ce 
priveşte studiul individual, care este de fapt forma de bază a 
pregătirii şi perfecţionării profesionale; 

• asigurarea interpretării şi aplicării unitare a legii. 
 

Pregătirea şi perfecţionarea profesională a judecătorilor constituie o 
condiţie necesară pentru realizarea procesului de reformă,trebuind să 
determine standarde ridicate de profesionalism, în scopul aplicării eficiente 
şi uniforme a legi. 

În afara particip ării la  cursurile de pregătire centralizată, la nivelul 
Tribunalului Dolj activitatea de perfecţionare profesională a  judecătorilor 
s-a desfăşurat  potrivit programelor anuale aprobate de Curtea de Apel 
Craiova. 

Temele au fost stabilite pe secţii în baza consultării judecătorilor, care 
au fost responsabilizaţi asupra faptului că în acest domeniu neştiin ţa este 
asimilată în marea majoritate a cazurilor cu încălcarea legii. Practica ne 
arată că nelegalitatea sau netemeinicia hotărârilor, care are consecinţe 
negative grave atât asupra legalităţii şi ordinii de drept cât şi asupra 
drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, reprezintă în marea 
majoritate a cazurilor, un rezultat al slabei pregătiri profesionale. 

Formarea unei identităţi profesionale, pe temeiul însuşirii 
cunoştin ţelor teoretice de specialitate este în esenţă şi în mod firesc un 
demers individual. Depinde însă de fiecare judecător în parte, de formarea 
acestuia, de existenţa obişnuinţei de a studia, de atracţia faţă de profesie, de 
colectivul în care lucrează, modul şi ritmul de realizare a acestei forme de 
pregătire profesională. 

Conducerea tribunalului  a sprijinit judecătorii care au înţeles să-şi 
desăvârşească pregătirea profesională prin urmarea unor cursuri 
postuniversitare. 

Pregătirea profesională la nivelul instanţei s-a desfăşurat diferenţiat 
pe secţii. 

Un rol important în pregătirea profesională l-a avut Institutul 
Naţional al Magistraturii şi Curtea de Apel Craiova, prin organizarea 
centralizată a unui număr de 50 de cursuri, seminarii şi simpozioane, la 
care au participat 60 de judecători. 
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3.5. Indici de calitate. 
 
Pentru evaluarea calităţii actului de justiţie, cât de cât ştiin ţific,ai 

nevoie de criterii. În acest context se pun întrebări precum: Ce fel de 
criterii ? Ce valenţe au şi cât de relevante ar putea fi ? 

În principal sunt folosite două mari criterii, unul de ordin cantitativ: 
ponderea atacabilităţii hotărârilor şi altul de ordin calitativ: indicele de 
casare/menţinere a hotărârilor în c ăile de atac. 

Acest tip de analiză, bazat pe date statistice rămâne totuşi discutabil. 
Pregătirea şi perfecţionarea profesională a judecătorilor constituie o 

condiţie necesară pentru asigurarea calităţii actului de justiţie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.1. Ponderea atacabilităţii hotărârilor. 

 
Secţia civilă. 
Din totalul de 1591 dosare pronunţate în cauze directe (716 hotărâri) 

şi în apel (875 decizii) au fost atacate 789 hotărâri, ponderea atacabilităţii 
fiind de 49,59%. 

Hotărâri 
pronunţate 

Hotărâri atacate Ponderea 
atacabilităţii 

Total  

fond-716 384 53,6% 
apel-875 405 46,2% 

49,59% 

 
Secţia penală. 
 

• Numărul  hotărârilor pronun ţate în primă instanţă -1903 
• Număr hotărâri atacate – 150 
• Ponderea atacabilităţii – 7% 
• Numărul hotărârilor pronun ţate în apel – 358 
• Numărul hotărârilor atacate – 215 
• Ponderea atacabilităţii – 52% 
• Numărul hotărârilor pronun ţate în recurs -968 
• Numărul hotărârilor atacate – 27 
• Ponderea atacabilităţii -3% 
• Ponderea atacabilităţii pe secţie – 19% 
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Secţia Comercială 
 

Numărul hotărârilor pronunţate în primă instanţă 17.857  
• Număr hotărâri atacate = 685 
• Ponderea atacabilităţii = 3,48% 
• Numărul hotărârilor pronun ţate în apel = 0 

 
 Secţia Contencios Administrativ şi fiscal  
 
Raportat la numărul de sentinţe pronunţate în anul 2007 în cauzele 

de fond – 7341, a fost declarat recurs într-un număr de 1563 de cauze, ceea 

ce reprezintă procentual  o pondere a atacabilităţii hotărârilor de 21,29 %. 

 

 

 

Secţia  Minori şi Familie  

Număr hotărâri 

Atacate Pronunţate 

Cu apel Cu recurs 

 

Pondere 

1460 36 181 14,86% 

 

 Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale = 38,15% 
 
 

3.5.2. Indicele de casare/menţinere a hotărârilor în c ăile de 
atac. 
 

Secţia Indicele de casare 
Civil ă 2,56% 
Penală 0,50% 
Comercială 2,00% 
Contencios Administrativ şi 
Fiscal 

0,13% 

Conflicte de Muncă şi 
Asigurări Sociale 

3,60% 

Minori şi Familie  1,50% 
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3.5.3. Principalele motive de casare/desfiinţare a hotărârilor. 
 
Secţia civilă  
 
Din analiza practicii instanţei de control judiciar în materie civilă 

reiese că principalele motive de casare/desfiinţare a hotărârilor au fost cele 
referitoare la : 

- calificarea greşită a căii de atac, în raport de disp.art. 2821 C.p.c.; 
- desfiinţarea şi trimiterea greşită a cauzei la prima instanţă pe 

considerentul că trebuie administrate şi alte probatorii pentru l ămurirea pe 
deplin a cauzei; 

- aplicarea greşită a legii, atunci când s-a considerat că după aderarea 
României la UE nu se mai poate dispune restrângerea dreptului la liber ă 
circulaţie. 

 
 
 Secţia penală 
 
- situaţii în care instanţa superioară a admis recursul declarat 

împotriva hotărârilor pronun ţate de tribunal, fie prin casarea hotărârii şi 
trimiterea cauzei spre rejudecare pentru administrarea de probe, probe ce 
nu pot fi administrate în recurs conf. Art. 305 cod proc. civ, fie prin 
modificarea hotărârii şi pronunţarea unei soluţii pe fondul cauzei. 

-neîndeplinirea corectă a procedurii de citare, întrucât pentru 
termenul la care cauza a fost soluţionată citarea s-a făcut la o adresă la care 
partea nu mai locuia sau citarea s-a făcut prin publicitate în condiţiile în 
care la dosarul cauzei existau date care să îndreptăţească instanţa să 
dispună citarea păr ţii la domiciliu, fiind incident cazul de casare prev. de 
art.304 pct. 5 cod proc. civ. 
 

Secţia Comercială 
 

Principalele cauze pentru care au fost desfiinţate hotărârile în 
căile de atac s-au datorat: 

• soluţionării unor cauze cu încălcarea normelor de competenţă 
în cazul litigiilor referitoare la contractele de achiziţii publice (au fost 
soluţionate de Secţia Comercială, Curtea de Apel Craiova apreciind că s-a 
încălcat principiul specializării secţiilor, având în vedere că Legea nr. 
554/2004 prevede competenţa expresă a secţiilor de contencios 
administrativ şi fiscal în ceea ce priveşte aceste litigii) 

• soluţionării gre şite, pe excepţie, reţinându-se că sucursala nu 
are calitate procesuală activă (Curtea de Apel Craiova a apreciat că în 
situaţia în care există decizie potrivit căreia directorii sucursalelor sunt 
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împuternici ţi să promoveze şi să semneze cereri de chemare în judecată, căi 
de atac şi acte procedurale în numele şi pe seama societăţii comerciale 
persoană juridic ă – acţiunea formulată în numele societăţii comerciale de 
către sucursală este legală, sucursala având capacitate de exerciţiu). 
 

Secţia Minori şi Familie 
 
Principalele motive avute în vedere de instanţele de control judiciar la 

casarea hotărârilor pronun ţate în primă instanţă sau în apel, de Secţia 
minori şi familie din cadrul Tribunalului Dolj au fost: 
 - necercetarea fondului cauzei în sensul art. 312 alin. 3 cod proc. civ., 
urmare a soluţionării cauzei prin admiterea în mod greşit a unei excepţii 
sau nepronunţarea asupra unui capăt de cerere;  
 - neîndeplinirea corectă a procedurii de citare, întrucât pentru 
termenul la care cauza a fost soluţionată citarea s-a făcut la o adresă la care 
partea nu mai locuia sau citarea s-a făcut prin publicitate în condiţiile în 
care la dosarul cauzei existau date care să îndreptăţească instanţa să 
dispună citarea păr ţii la domiciliu, fiind incident cazul de casare prev. de 
art.304 pct. 5 cod proc. civ. 
 Au existat situaţii în care instanţa superioară a admis recursul 
declarat împotriva hotărârilor pronun ţate de tribunal, fie prin casarea 
hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare pentru administrarea de 
probe, probe ce nu pot fi administrate în recurs conf. Art. 305 cod proc. civ, 
fie prin modificarea hotărârii şi pronunţarea unei soluţii pe fondul cauzei. 
 
 Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal 

- S-a apreciat de Curtea de Apel Craiova că instanţa de fond – 
Tribunalul Dolj nu  a f ăcut o cercetare asupra fondului cauzei cu care a fost 
investit de reclamantă în situaţia în care a fost schimbat obiectul cererii de 
chemare în judecată; instanţa de control a admis recursul şi a casat sentinţa 
recurată cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă 
pentru a nu lipsi păr ţile de un grad de jurisdicţie. 

- În sensul interpretării eronate a dispoziţiilor legale s-a reţinut de 
instanţa de recurs că soluţia pronunţată de instanţa de fond este nelegală şi 
netemeinică, aceasta apreciind greşit dispoziţiile legale, deoarece prin 
acţiunea formulată reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la vânzarea 
spaţiului comercial pentru care avea contract de închiriere în condiţiile 
Legii nr. 550/2002, lege care stabileşte şi cadrul juridic în baza căruia se 
vând spaţiile comerciale şi a celor de prestări servicii; Curtea de Apel a 
apreciat că instanţa de fond constatat că reclamanta nu întruneşte condiţiile 
prevăzute de art. 16 din Legea nr. 550/2002, însă, în raport de obiectul 
acţiunii, ar fi trebuit s ă dispună obligarea pârâtei la scoaterea la vânzare a 
spaţiului închiriat, şi nu să stabilească modalitatea de vânzare.  
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Secţia Conflicte de  Muncă şi Asigurări Sociale  
 Din analiza practicii instanţei de control judiciar reiese că principalul 

motiv de casare/desfiinţare a hotărârilor a fost cel referitor la necercetarea 
fondului cauzei . 

 
3.5.4. Situaţia centralizată a coeficienţilor de atacabilitate şi 

casare: 
Secţia Nr. hotărâri 

pronunţate 
Ponderea 

atacabilităţii % 
Indicele de 
casare % 

Civil ă 4.093 49,59 2,56 
Penală 3.229 19,00 0,50 
Comercială 18.135 3,48 2,00 
Contencios adm. 
şi fiscal 

8.449 21,29 0,13 

Minori şi familie 1.460 14,86 1,50 
Conflicte de 
muncă 

5.500 38,15 3,60 

TOTAL 40.866 29,22% 
11.851 hotărâri 

1,63% 
896 hotărâri 

 Analizând indicatorii statistici prezentaţi, nu avem nicio ezitare să 
afirm ăm că au fost adoptate hotărâri juste, fiind atacate 11.851 hotărâri din 
cele 40.866pronunţate, iar instanţele de control judiciar au casat 896 
hotărâri din cele 11.851 hotărâri atacate.    

Rezultă, de asemenea, că din cele 40.866 hotărâri pronun ţate în 2007, 
în procent de 71% justiţiabilii au fost mulţumiţi de soluţiile adoptate în cele 
29.015 dosare. 

Trebuie subliniat că în cazul celor 11.851 hotărâri atacate, instanţele 
de control judiciar au casat 896 hotărâri, menţinând soluţiile adoptate în 
10.955 hotărâri. 

Dacă cumulăm numărul hotărârilor neatacate (29.015) şi numărul 
hotărârilor men ţinute în căile de atac (10.955), rezultă că din totalul de 
40.866 hotărâri pronun ţate, 39.970 hotărâri au fost juste, reflectând 
calitatea actului de justiţie înfăptuit la Tribunalul Dolj. 
 

3.6. Măsuri pentru unificarea practicii judiciare la nivel ul      
       tribunalului.  

 
Dreptul la un proces echitabil înseamnă şi dreptul la un tratament 

judiciar unitar . 
Interpretarea şi aplicarea neunitară a aceleiaşi dispoziţii legale de 

către diferite complete de judecată, prin soluţii contradictorii poate pune 
sub semnul întrebării chiar fundamentul de echitate al actului justiţiei şi 
afectează încrederea în instanţele judecătoreşti. 
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Pentru remedierea acestei situaţii şi asigurarea securităţii 
raporturilor juridice în conformitate cu jurisprude nţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului şi Cur ţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, se 
impun în continuare următoarele măsuri: 

• îmbunătăţirea accesului judecătorilor la jurispruden ţă şi la 
Monitorul Oficial; 

• asigurarea unei practici judiciare unitare la nivelul secţiei; 
• identificarea problemelor de drept care determină practică 

judiciar ă neunitară şi discutarea acestora în cadrul întâlnirilor 
profesionale lunare organizate la nivelul secţiei; 

• participarea la întâlnirile trimestriale organizate la Curtea de 
Apel Craiova, pentru dezbaterea problemelor practicii neunitare, 
unde participă şi judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie; 

• formularea propunerilor pentru promovarea recursuri lor în 
interesul legii; 

• elaborarea şi publicarea unui studiu privind practica judiciar ă în 
materia recursului pronunţat în ultimă instanţă, în care tribunalul 
este instanţa de reglare a practicii judiciare la nivel judeţean. 
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3.7. Aplicarea dispoziţiilor Convenţiei Europene pentru 
Apărarea Drepturilor Omului şi a Libert ăţilor 
Fundamentale, astfel cum sunt interpretate în jurisprudenţa 
Cur ţii Europene a Drepturilor Omului , în activitatea 
judecătorilor tribunalului .  
 

  
 Aplicarea jurispruden ţei Curţii Europene a Drepturilor Omului  în 
hotărârile tribunalului a privit urm ătoarele probleme de drept: 

- dreptul de acces la justiţie („dreptul la instanţă”); 
- prezumţia de nevinovăţie; 
- îngrădirea dreptului la corespondenţă; 
- dreptul la respectarea vieţii de familie; 
- dreptul la libertatea de exprimare; 
- dreptul la un proces echitabil; 
- neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti; 
- aplicare de rele tratamente persoanelor aflate în arest preventiv 

sau în executarea unei pedepse privative de libertate. 
 
 
3.7.1.Cîteva probleme de drept interpretate în jurisprudenţa 
Cur ţii Europene a Drepturilor Omului. 
 
 
Cunoaşterea Jurisprudenţei  Curţii Europene a Drepturilor Omului, 

constituie o condiţie a aplicării ei corecte, având în vedere prevederile 
Constituţiei potrivit c ărora tratatele ratificate fac parte din dreptul int ern 
(art. 11), iar drepturile şi libert ăţile fundamentale înscrise vor fi 
interpretate în concordanţă cu dispoziţiile în materie pe care le conţin. Mai 
mult, în caz de neconcordanţă cu legislaţia internă, acestea au întîietate, cu 
excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai 
favorabile (art. 20). 

Membră cu drepturi depline a Consiliului Europei din 1993, România 
a ratificat în 1994 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi 
protocoalele sale adiţionale, cărora li s-au adăugat în ultimii ani unele noi 
ratificate. 

În activitatea judecătorilor tribunalului au fost aplicate dispozi ţiile 
Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libert ăţilor 
Fundamentale, astfel cum sunt interpretate în Jurisprudenţa CEDO. 
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• Cauza Vasilescu împotriva României. 
 

Art.,6 alin. (1) din Convenţie dispune: 
„Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod 

public şi într-un termen rezonabil, a cauzei sale de către o instanţă 
independentă şi impar ţială,instituit ă de lege, care va hotărî asupra 
încălcării  drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra 
temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa 
(…).” 

Comisia reaminteşte că în Hotărârea sa Golder împotriva Regatului 
Unit al Marii Britanii, Curtea a declarat c ă art. 6 alin. 1 din convenţie 
„consacră- dreptul la instanţă – în cadrul căruia dreptul de acces, adică 
dreptul de a sesiza instanţa în materie civilă, nu constituie decât un aspect 
(…).” 

„Dreptul la instan ţă poate fi invocat de către orice persoană care are 
motive serioase să considere ilegală o ingerinţă în exercitarea unuia dintre 
drepturile sale cu caracter civil sau de către oricine doreşte ca o instanţă să 
statueze asupra însăşi existenţei unui drept cu caracter civil (Hotărârea Le 
Compte ş.a. împotriva Belgiei).” 

Dreptul de acces la instanţă nu este absolut; el poate fi supus unor 
limit ări în mod implicit admise,întrucât  cere prin însăşi natura sa o 
reglementare din partea statului, reglementarea putând varia în timp şi în 
spaţiu în funcţie de nevoile şi de resursele comunităţii şi ale indivizilor 
(C.E.D.O., Hotărârea Ashingdane împotriva Regatului Unit al Marii 
Britanii). Elaborând o astfel de  reglementare, statele contractante se 
bucură de o anumită marjă de apreciere. Cu toate acestea, limitările 
aplicate nu pot restrânge accesul deschis individului într-un mod în care 
sau până într-atât încât dreptul respectiv să fie încălcat în însăşi substanţa 
sa (Hotărârile Golder şi Ashingdane,precizate ). 

Conform unei jurispruden ţe constante dreptul de proprietate este un 
drept civil în sensul art. 6 alin. (1) din convenţie.(Hotărârea Sporreng 
împotriva Suediei) 

 
• Cauza Petra împotriva României. 

 
Cu privire la aspectul litigiului: reclamantul se plânge de îngrădirea 

dreptului său la corespondenţă (deschiderea corespondenţei şi întârzieri în 
expedierea acesteia). El invocă art. 8 din Convenţie, care prevede: 

1.Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de 
familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale. 

2.Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea 
acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi 
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dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică este necesară 
pentru securitatea  naţională,siguranţă publică (…). 

Curtea apreciază că a avut loc „o ingerinţă din partea  unei autorităţi 
publice” în exercitarea dreptului reclamantului la respectarea 
corespondenţei sale, drept garantat de alin. (1) art.8. 

Comisia reaminteşte că „practica constând în desfacerea scrisorilor 
provenite de la Comisie, citite sau nu , reprezintă o ingerinţă în dreptul 
reclamantului la respectarea corespondenţei sale” în sensul art.8 alin. (1) 
din convenţie (Hotărârea Campbell împotriva Regatului Unit). 

În cazul Campbell, Curtea  subliniase importanţa pe care o acordă 
confidenţialit ăţii corespondenţei trimise de Comisie, întrucât aceasta poate 
viza plângeri împotriva autorităţilor sau personalului penitenciar. 
Deschiderea scrisorilor Comisiei comportă riscul ca alte persoane în afara 
destinatarului să poată lua cunoştin ţă de conţinutul lor. Din această cauză 
persoana interesată poate fi expusă unor represalii din partea personalului 
penitenciar. 

 
• Cauza Dalban împotriva României. 

 
Nimeni nu contestă în faţa Curţii că a existat o ingerinţă a unei 

autorit ăţi publice în dreptul reclamantului la libertatea de exprimare, 
garantat de primul alineat al art. 10 din convenţie, datorată condamnării în 
litigiu. 

Articolele incriminate tratau un subiect de interes public: 
administrarea patrimoniului statului şi modul în care oamenii politici îşi 
îndeplinesc mandatul. 

Curtea reaminteşte că, în conformitate cu jurisprudenţa constantă, 
trebuie stabilit dacă atingerea în litigiu corespundea unei nevoi sociale 
imperioase, dacă era proporţională cu scopul legitim urmărit, dacă 
motivele invocate de autorităţile naţionale pentru a o justifica sunt 
întemeiate şi suficiente (a se vedea, între altele Hotărârea Bladat Tromso 
împotriva Norvegiei). 

Pentru a se pronunţa Curtea trebuie să ţină seama de un element 
deosebit de important: rolul esenţial jucat de presă într-o societate 
democratică. Curtea este conştientă de faptul că libertatea în domeniul 
presei scrise include, de asemenea şi recurgerea la o anume doză de 
exagerare, chiar de provocare. În cauze asemănătoare celei de faţă marja 
de apreciere a autorităţilor naţionale se  circumscrie interesului unei 
societăţi democratice de a permite presei să îşi joace rolul indispensabil „de 
câine de pază” şi să îşi exercite aptitudinea de a da informaţii cu privire la 
problemele de interes general(Hotărârea în cauza Troneso împotriva 
Norvegiei).Într-adevăr, este inadmisibil ca un ziarist  să nu poată formula 
judecăţi critice de valoare decât sub condiţia demonstrării veridicit ăţii 
(Hotărârea Linglus împotriva Austriei). 
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• Cauza Brumărescu împotriva României.  

 
Curtea hotărăşte că: 
- a existat o încălcare a art. 6 alin. (1) din Convenţie, în sensul  că nu 

a existat un proces echitabil; 
- a existat o încălcare a art. 6 alin. (1) din Convenţie, datorată 

faptului că reclamantului i s-a refuzat dreptul de acces la justiţie. 
 

• Cauza Ignaccalo-Zenide împotriva României. 
 

Nerespectare Hotărâre judecătorească. Doamna Zenide susţine 
că,ignorând art. 8 din convenţie, care îi garantează dreptul la respectarea 
vieţii de familie, autorităţile române nu au luat măsurile potrivite pentru 
executarea hotărârilor judec ătoreşti care soluţionează chestiunea 
încredinţării minorilor şi care stabiliseră domiciliul copiilor la ea. 

Opinia comisiei a fost în sensul că autorităţile naţionale nu au depus 
eforturi rezonabile pentru a impune respectarea drepturilor reclamantei, 
încălcând astfel dreptul  la respectarea vieţii de familie garantat de art. 8 
din Convenţie. 

Curtea a afirmat în permanenţă că art. 8 implică dreptul părintelui de 
a beneficia de măsuri adecvate din partea statului pentru a fi alături de 
copilul său, precum şi obligaţia autorităţilor naţionale de a dispune aceste 
măsuri (a se vedea Hotărârea Eriksson împotriva Suediei; Hotărârea 
Hokkanen împotriva Finlandei). 

Curtea apreciază că obligaţiile pozitive impuse de art.8  din convenţie 
statelor contractante, în materie de reunire a unui părinte cu minorii, 
trebuie interpretate în lumina Convenţiei de la Haga din 25 octombrie 1980 
privind aspectele civile ale răpirii interna ţionale de copii. 

 
• Cauza Rotaru împotriva României. 

 
Curtea reaminteşte jurisprudenţa sa constantă conform căreia 

împrejurarea că un reclamant nu a solicitat despăgubiri în fa ţa unei 
instanţe interne nu va determina respingerea cererii respective ca 
nefondată, cu atât mai mult cu cât acest lucru nu constituie un obstacol în 
calea admisibilităţii cererii (Hot ărârea De Wilde împotriva Belgiei ). Mai 
mult în cazul de faţă, Curtea constată că reclamantul a cerut în faţa 
instanţelor interne să i se acorde , cu titlu de prejudiciu moral, suma 
simbolică de 1 leu, cerere nesoluţionată de instanţe. 
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• Cauza Ruianu împotriva României. 
 

Prin faptul că în timp de mai mult de opt ani autorităţile române nu 
au luat măsurile necesare în scopul executării unei hotărâri judecătoreşti 
definitive şi executorii, acestea au lăsat prevederile art. 6 alin. (1) din 
Convenţie fără efect în situaţia de faţă (demolarea unei construcţii cu două 
etaje). 

Curtea constată că instanţa nu l-a autorizat pe reclamant să demoleze 
el însuşi construcţia. În plus ,conform dreptului intern, în afara plăţii 
taxelor judiciare, reclamantului nu îi revine, în calitatea sa de creditor al 
executării, nici o alt ă obligaţie de a pune la dispoziţia autorităţilor publice 
vreun mijloc, oricare ar fi acesta. 

 
• Cauza Glod împotriva României. 

 
Reclamanta s-a plâns de refuzul instanţelor, contrar art. 6 alin. (1) din 

Convenţie, de a examina legalitatea unei hotărâri administrative, precum  şi 
de imposibilitatea de a obţine restituirea în natură a unui teren care a 
aparţinut mamei sale, cu încălcarea art. 1 din Primul Protocol adiţional la 
Convenţie. 

Curtea reaminteşte că, fiind vorba de decizii referitoare la drepturi şi 
obligaţii cu caracter civil, art. 6 alin. (1) din Convenţie dispune ca deciziile 
luate de autorităţi administrative care nu îndeplinesc cerinţele acestei 
prevederi să fie supuse controlului ulterior al unui organ  judiciar cu  
competenţa deplină ( a se vedea cauza Crişan împotriva României; cauza 
Ortenberg împotriva Austriei). 

Curtea consideră, mai întâi, că respectiva Comisie administrativă 
numită prin ordin al Prefectului, nu  respectă condiţia de independenţă în 
raport cui executivul şi nu poate să constituie o „instanţă” în sensul art. 6 
alin (1), fiind necesar ca persoana interesată să poată supune deciziile luate 
de autoritatea administrativă în cauza controlului ulterior al unui organ 
judiciar cu competenţă deplină. 

 
• Cauza Nator împotriva României. 

 
Aplicare de rele tratamente unui minor arestat preventiv ( raşi în cap, 

schimbarea hainelor cu cele de la centru, duş cu apă rece). 
Cauza a fost soluţionată pe cale amiabilă. 
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• Cauza Pantea împotriva României. 

 
Rele tratamente. Curtea reaminteşte că, pentru a include în sfera  de 

aplicare a art. 3 , relele  tratamente trebuie să atingă un minimum de 
gravitate, minimum ce este relativ, depinzând de ansamblul 
circumstanţelor cauzei, precum şi durata tratamentului şi efectele psihice 
sau psihologice asupra victimei şi în anumite cazuri, sexul, vârsta, starea de 
sănătate a acesteia. Atunci când o persoană este privată de libertate, 
folosirea împotriva sa a forţei fizice, dacă aceasta nu este determinată de 
însuşi comportamentul victimei, aduce atingere demnităţii umane  şi 
constituie, în principiu, o încălcare a dreptului garantat de art. 3 ( Takin 
contra Turciei; Labita contra Italiei). 

Susţinerile având ca obiect supunerea la rele tratamente trebuie 
dovedite în faţa Curţii cu mijloace de probă adecvate ( a se vedea 
Hotărârea Klaus contra Germaniei). În aprecierea faptelor pretinse Curtea 
foloseşte criteriul probei apte să elimine „orice îndoială rezonabilă”; o astfel 
de probă poate rezulta dintr-un ansamblu de indicii dau de prezumţii, 
suficient de grave, precise şi concordante (Aydin contra Turciei; Selmoini 
contra Franţei). 

 
• Cauza Pini şi Bertoni şi Manero şi Atripaldi împotriva României. 

 
Reclamanţii au susţinut încălcarea dreptului lor la respectarea vieţii 

de familie, pe motivul neexecutării hot ărârilor pronun ţate de Tribunalul 
Braşov privitor la adopţia a două minore românce, care i-ar fi privat pe 
aceştia de orice contact cu copii lor. 

Curtea reiterează jurispruden ţa sa mai veche în materie, conform 
căreia, chiar dacă dreptul de a adopta nu figurează ca atare între 
drepturilor garantate de Convenţie, relaţiile între adoptator şi adoptat sunt, 
în principiu, de aceeaşi durată cu relaţiile familiale protejate de art. 8 din 
Convenţie ( a se vedea  cauzele x împotriva Franţei, şi x împotriva Belgiei). 

Curtea apreciază că adopţia înseamnă „găsirea unei familii pentru 
pentru un copil, iar nu a unui copil pentru o familie”(a se vedea Hotărârea 
în cauza Frete contra Franţei). 

În speţă plângerea reclamanţilor a fost respinsă, având prioritate 
interesul minorelor care nu au fost de acord cu adopţia. 
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• Cauza Silvestru împotriva României. 
 

Reclamantul se plânge de încălcări ale dreptului său la corespondenţă 
cu Comisia şi Curtea Europeană. 

Reclamantul arată că introducerea unei Cereri l Curte şi Comisie a 
determinat ostilitatea  gardienilor împotriva sa (a se vedea Hotărârea Petra 
contra României). 

 
• Cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României. 

 
Încălcarea dreptului la libertatea de exprimare la ziarişti. 
Aprecierea Curţii: presa joacă un rol esenţial într-o societate 

democratică şi are obligaţia de a comunica informaţii şi idei cu privire la 
toate problemele de interes general, mai ales cele care privesc funcţionarea 
puterii judiciare. 

Nu se poate contesta faptul că respectiva condamnare a reprezentat o 
„ingerin ţa a unei autorităţi publice” în dreptul reclamanţilor la libera 
exprimare. 

 
• Cauza Anghelescu împotriva României. 

 
(A se vedea cauza Brumărescu contra României ) 
 
• Cauza Bursuc împotriva României. 

 
Rele tratamente. 
Hotărârea Pantea împotriva României. 
 
• Cauza Cumpănă şi Mazăre împotriva României. 

 
A fost adusă atingere dreptului reclamantului la libertatea de 
exprimare. 
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3.7.2. Aplicarea Jurisprudenţei  Curţii Europene a 
Drepturilor Omului în hot ărârile tribunalului. 
 
 
Prevederile Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor 

Omului şi a Libert ăţilor Fundamentale, astfel cum  au fost interpretate de 
Jurisprudenţa CEDO au fost avute în vedere de judecătorii secţiei penale 
atât la pronunţarea unor soluţii cât şi la  motivarea acestora 

Judecătorii Secţiei Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a 
Tribunalului Dolj au f ăcut aplicarea dispoziţiilor referitoare la interzicerea 
discriminării, astfel cum au fost reglementate în art. 14 din Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului , articol potrivit c ăreia „ exercitarea  
drepturilor şi libert ăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie 
asigurată fără nici o deosebire bazată , în special, pe sex, 
rasă,culoare,limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine 
naţională  sau socială , apartenenţă la o minoritate  naţională, avere, 
naştere sau orice altă situaţie.’’ 

În aplicarea art. 14 , Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat 
ca diferenţa de tratament  devine  discriminare atunci când autorit ăţile 
statale induc distincţii între situaţii asemănătoare şi comparabile, fără ca 
acestea să se bazeze pe o justificare obiectivă şi rezonabilă. 

Folosind interpretarea dată de Curte articolului 14 din Constituţie în 
cazurile Fredin c. Suediei, Hoffman c. Austriei, Stubbing şi alţii c. regatului 
Unit şi referindu-se direct la aceste cauze, în care s-a constatat că persoane 
plasate în situaţii analoage sau comparabile beneficiază de un tratament 
preferenţial şi că această distincţie nu-şi găseşte nici o justificare  obiectivă 
sau rezonabilă, în sc. 858/28.05.2007, sc. 859/28.05.2007, sc. 788/16.05.2007, 
sc. 1736/26.09.2007 şi sc. 1156/04.07.2007. 

Instanţa a constatat  că perioada în care reclamanţii au îndeplinit 
funcţia de consilier juridic, constituie vechime în sensul prevăzut de art. 82 
alin. 2 teza finală  din Legea 303/2004, iar în sc. 1027/02.07.2007, 
sc.1205/05.07.2007, sc. 5098/12.12.2007, sc. 1127/02.07.2007, sc.  
1216/11.07.2007 şi sc. 4657/07.11.2007.   

Instanţa a obligat pârâţii să achite reclamanţilor despăgubiri 
reprezentând c/val. sporului de vechime. 

În acelaşi timp, folosind interpretarea dată de Curte aceluiaşi articol 14 
din Convenţie, în cauza  Thlimmenos  c. Greciei, în care s-a arătat că „ 
dreptul de a nu fi discriminat garantat de Convenţie este încălcat nu numai 
atunci când statele tratează în mod diferit persoane aflate în situaţii 
analoage, fără a oferi justificări obiective şi rezonabile, dar şi atunci când 
statele omit să trateze diferit, tot fără justificări obiective  şi rezonabile, 
persoanele aflate în situaţii necomparabile,’’ în sc. 4766/13.11.2007, sc. 
4678/8.11.2007, menţionând în motivare cauza citată, instanţa a respins 
acţiunea privind sporul de confidenţialitate  solicitat de reclamanţi. 
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La soluţionarea cauzelor aflate pe rolul secţiei de minori şi familie din 
cadrul Tribunalului Dolj, s-au avut în vedere atât dispoziţiile Convenţiei 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale cât şi a 
celorlalte convenţii interna ţionale în domeniul dreptului familiei, aşa cum 
acestea au fost dezvoltate în jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor 
omului. 
 Astfel, potrivit art. 30 şi urm. din Legea 272/ 2004, copilul are dreptul 
să crească alături de părin ţii săi, aceştia purtând întreaga responsabilitate 
pentru creşterea lui. Coroborând aceste dispoziţii, cu cele ale art. 14 şi art. 
15 din lege, rezultă că prioritar ă este creşterea copilului în familia naturală 
şi în familia extinsă, iar plasamentul are caracter subsecvent interesul 
superior al copilului, consacrat cu caracter de principiu de art, 2 din Legea 
272/2004, putând fi realizat numai prin luarea în considerare a tuturor 
posibilităţilor ca acesta să fie crescut în familie. Acest lucru asigură 
exercitarea de către copil, părin ţi şi familia extinsă a acestuia a dreptului la 
viaţa familială, consacrat de art. 8 din Convenţie deoarece potrivit 
jurispruden ţei CEDO, o decizie privitoare la copil trebuie să se bazeze pe 
fapte pertinente şi să nu conţină elemente de arbitrariu. 
 La aplicarea dispoziţiilor art. 71 cod penal în cauzele penale s-au avut 
în vedere interpretările CEDO, inclusiv considerentele hotărârii din 28 
septembrie 2004 pronunţată de Curte în cauza Sabou şi Pârcălab c. 
României, în conformitate cu care interzicerea drepturilor p ărinteşti nu 
trebuie să se aplice automat şi de o manieră absolută, cu titlu de pedeapsă 
accesorie oricărei persoane care execută o pedeapsă cu închisoarea, fără 
nici un control din partea instanţelor şi fără a lua în considerare natura 
intereselor minorilor. Cum în cauzele de acest tip, interesul minorilor 
trebuie să primeze, doar un comportament părintesc nedemn poate priva 
persoana  de drepturile sale părinteşti, motiv pentru care în cauzele penale 
nu s-a făcut automat aplicarea disp. art. 71 alin 1 teza II din codul penal, ci. 
raportat la fiecare caz în parte şi funcţie de natura infracţiunilor, 
urmărindu-se cu precădere interesul superior al minorilor. 
 De asemenea în soluţionarea cererilor vizând măsurile preventive s-
au avut în vedere numeroasele hotărâri pronun ţate de CEDO în legătur ă cu 
dispoziţiile articolului 5 din Convenţie privitoare la libertate şi la siguranţă, 
exeplificând: cauza Murray c. Regatul Unit conform cu care art.5 parag. 1 
lit. c nu impune ca autoritatea care dispune arestarea să fi adunat probe 
suficiente pentru a formula o acuzare completă în momentul arestării sau 
pe timpul reţinerii; cauza Neumeister c. Austriei potrivit cu care riscul 
sustragerii de la procedurile penale nu poate fi măsurat numai prin 
raportare la severitatea pedepsei pe care o riscă inculpatul în caz de 
condamnare, ci trebuie analizat din perspectiva unui număr de alţi factori 
relevanţi care fie vor confirma existenţa riscului de sustragere, fie vor 
releva faptul că acest risc este minor, astfel că nu se justifică arestarea. 
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După ratificarea Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale în 1994, instanţa noastră şi-a 
îmbogăţit an de an jurisprudenţa cu soluţii inspirate din practica instanţei 
europene pentru drepturile omului. 

Magistraţii au avut ocazia de a se pronunţa în mai multe rânduri 
asupra legitimităţii prevederilor Convenţiei pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale în ansamblul reglementărilor privind 
drepturile omului aplicabile în ţara noastră, cât şi a importanţei şi a 
caracterului obligatoriu al acestui instrument internaţional. 

Prin deciziile lor, magistraţii secţiei comerciale au concretizat faptic şi 
au asigurat respectarea garanţiilor dreptului de proprietate astfel cum 
acesta este definit în articolul 1 al protocolului 1 al Convenţiei (exemplu: 
dosar nr. 2347/63/2007, dosar nr. 473/63/2007, dosar nr. 10025/63/2007). 

În cadrul secţiei civile de multe ori păr ţile au invocat disp.art.  6 şi 13 
din CEDO, instanţa verificând incidenţa acestor prevederi în cadrul 
litigiului dedus judecăţii ( ex. dec.civ. 2075/12.11.2007, pronunţată în 
dosarul nr. 17577/215/2007). Alteori, instanţa ţinând seama de 
interpret ările date de Jurisprudenţa CEDO a apreciat incidenţa 
prevederilor art. 6 din CEDO în unele litigii . Spre ex. s-a constatat că 
hotărârea primei instanţe nu conţine motivele care au stat la baza adoptării 
soluţiei (cauza Albina contra României). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8. Aplicarea directă a dreptului comunitar în activitatea 
judecătorilor tribunalului. Aspecte privind cooperarea 
judiciar ă internaţională. 
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3.8.1. Efectul direct al dreptului comunitar. 
 
 
Judecătorii tribunalului au manifestat interes pentru cunoaşterea 

dreptului comunitar, având obligaţia aplicării directe şi cu prioritate a 
normelor comunitare. 

Pentru  cunoaşterea legislaţiei europene au fost consultate site-urile şi 
portalurile institu ţiilor europene de genul EUR-LEX (portalul legislaţiei 
Uniunii Europene) CURIA ( site-ul Curţii de Justiţie a Comunităţilor 
Europene), site-ul Oficiului TAIEX cuprinzând acte comunitare şi 
jurispruden ţă, baza de date a Institutului European Român, baza de date 
N-LEX cuprinzând legislaţia statelor membre. 

Curtea de Justiţie de la Luxemburg a calificat dreptul comunitar ca 
fiind primordial în raport cu sistemele naţionale, aplicându-se cu precădere 
şi înlăturând reglementarea naţională ori de câte ori Comunităţile au 
intervenit prin norme juridice în reglementarea raporturilor sociale. Pe de 
altă parte, norma de drept comunitar fiind  în acelaşi timp şi o normă de 
drept intern a statelor membre, dreptul comunitar este integrat în sistemele 
naţionale juridice.  

Dreptul comunitar conferă particularilor drepturi care pot, în 
anumite condiţii, să fie invocate în faţa instanţelor naţionale împotriva 
organismelor publice sau a altor particulari. Este ceea ce se numeşte efectul 
direct al dreptului comunitar. 

Jurisprudenţa Curţii Europene a consacrat un alt principiu, cel al 
supremaţiei dreptului comunitar asupra dreptului intern al statelor 
membre. 

Judecătorul naţional are posibilitatea să pronunţe inopozabilitatea 
regulilor naţionale contrare dreptului comunitar si să aplice norma 
comunitară în locul normei naţionale contrare (efectul de substituire). 

Potrivit Jurispruden ţei Curţii, aplicarea regulii comunitare cu efect 
direct nu este condiţionată de abrogarea formală a regulii naţionale 
contrare. 

Dreptul mediului ocupă un loc semnificativ în cadrul conflictelor şi 
litigiilor care ajung fie în fa ţa tribunalului de prim ă instanţă fie în faţa 
C.J.C.E.. 

Sistemele comunitare au creat în beneficiul cetăţenilor europeni un 
anumit număr de mijloace pentru a interveni în chestiunea aplicării 
dreptului mediului: 

- orice cetăţean comunitar şi orice rezident pe teritoriul Comunităţii 
Europene, pentru situaţiile de administrare deficitară imputabilă 
institu ţiilor şi organelor Comunităţii, şi nu cele aparţinând statelor 
membre; 
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- trimiterea unei petiţii Parlamentului European, sub forma unei 
plângeri. 

- Trimiterea unei plângeri Comisiei. 
Câteva aspecte despre respectarea punerii în practică a dreptului 

comunitar al mediului în Franţa: 
 
a)- eliberarea unei autorizaţii de autoritate maritim ă a Mării 

Mediterane unei asociaţii de motonautică în vederea organizării unei Curse. 
Problema era că locul  unde trebuia să se desfăşoare această competiţie era 
chiar zona de reproducere a unei specii de delfini protejaţi prin Convenţia 
de la Barcelona cu privire la protejarea Mării Mediterane. 

Judecătorul francez a condamnat Franţa. 
 
b)- Compania franceză Electricite  de France a  încălcat Convenţia de 

la Barcelona  privind protejarea ariilor marine şi a faunei marine. 
O uzină hidroelectrică, arunca apa printr-o conductă direct într-un 

iaz sărat al M ării Mediterane. Este vorba de cantităţi considerabile de apă 
dulce. În consecinţă, apa făcea să scadă gradul de salinitate a apei din iaz şi 
alunga peştii. Plângerea a fost trimisă de un organism de reprezentare a 
pescarilor profesionişti care sufereau un prejudiciu considerabil pentru că 
peştii le mureau, fie migrau. 

În acest sens poziţia  Curţii de Justiţie a fost una foarte energică, 
judecătorii au r ăspuns că protecţia mediului este o obligaţie de rezultat. 

 
c)- Franţa a fost condamnată pe motiv de administrare deficientă în 

aplicarea reglementărilor relative la pescuitul maritim, întrucât utili zarea 
anumitor plase de pescuit dăunează peştilor mici, reducându-se astfel 
biodiversitatea. 

Prejudiciile de mediu cauzate de activitatea agricolă constituie o 
problemă majoră în Europa unde mai mult de jumătate din populaţie 
tr ăieşte în mediul rural acoperind 90 % din teritoriu. Pr incipiul 
„poluatorul pl ăteşte” este în opoziţie cu agricultura, întrucât natura 
surselor difuze de poluare face dificilă identificarea poluanţilor. 

 
 
 
 
 
 
 
3.8.2. Mecanismul prejudiciar. 
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Art. 234 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană 
reglementează „procedura preliminar ă”, constând în adresarea de către 
instanţele naţionale a unor întrebări preliminare organelor jurisdic ţionale 
comunitare (Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (CJCE)şi  
Tribunalul de Prim ă Instanţă (T.P.I.)), în vederea interpretării prevederilor 
tratatelor şi normelor derivând din acestea. 

Ini ţiativa promovării unei acţiuni în pronun ţarea unei hotărâri 
preliminare (o procedură necontencioasă, de colaborare judiciară, 
independentă de orice iniţiativă a păr ţilor) apar ţine instanţei naţionale şi 
aşa cum  judecătorul naţional poate invoca din oficiu o regulă de ordine 
publică în dreptul intern, tot aşa el are competenţa pentru a ridica din 
oficiu şi o problemă de interpretare sau de examinare de validitate a unei 
norme comunitare, chiar dacă aceasta nu a fost formulată în prealabil de 
către păr ţi. 

Procedura trimiterii întreb ării prejudiciare este angajată din 
ini ţiativa exclusivă a judecătorului na ţional ,păr ţile litigante în litigiul 
dedus instanţei naţionale neputând supune direct şi autonom asemenea 
chestiuni prejudiciare în faţa Curţii şi nici contesta sau modifica acele 
chestiuni formulate de judecătorul naţional). 

Hotărârea dată de Curte  în materia acţiunii în interpretare are 
autoritate relativă de lucru  judecat (care priveşte numai păr ţile interesate). 

Hotărârea prejudiciar ă leagă judecătorul de trimitere care trebuie fie 
să aplice norma comunitară în cadrul litigiului intern, ţinând cont de 
interpretarea care i-a fost dată de către Curte, fie, după caz, să îndepărteze 
aplicarea acestei norme, deoarece judecătorul comunitar s-a pronunţat 
asupra temeiurilor de drept sau pentru că respectiva normă nu a fost 
aplicabilă cauzei respective. Refuzul judecătorului de trimitere  de a ţine 
seama de hotărârea prejudiciar ă constituie o neîndeplinire  în sensul 
art.226 C.E a Tratatului şi poate deci să dea loc unei alte acţiuni. În plus, 
acest refuz poate fi sancţionat şi prin recursuri interne. 

Obligaţia oricărei instanţe aflate în situaţia de a aplica norma 
interpretat ă de a nu se îndepărta de la soluţia adoptată de C.J.C.E. , nu o 
privează însă de dreptul de a sesiza Curtea cu o nouă întrebare 
preliminar ă, dacă apreciază că alte aspecte ale normei au rămas 
neclarificate sau dacă este de părere că circumstanţele cauzei aflate pe rolul 
său sunt diferite de cele care au determinat soluţia adoptată de C.J.C.E. 

Hotărârea pronunţată în procedura preliminară în stabilirea 
validit ăţii are afecte sensibil diferite: 

- nu mai suntem în prezenţa unei autorităţi de lucru interpretat, ci a 
unei constatări a nelegalităţii unui act comunitar. Norma declarată 
nelegală nu poate fi aplicată litigiului intern de c ătre judecătorul 
care a formulat întrebarea, nici de celelalte instanţe naţionale 
sesizate  cu cauza (în căile de atac). 
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3.8.3. Reguli privind armonizarea normativă comunitară. 
 
 
La baza tratatului de aderare stă libera circulaţie a produselor, 

serviciilor şi persoanelor, filozofie pe care se bazează funcţionarea întregii 
comunităţi. 

Date fiind disparităţile între drepturile procedurale naţionale, 
necesitatea stabilirii unor reguli minimale  s-a realizat prin Regulamentul 
C.E. nr. 864/2007. 

Armonizarea normativă comunitară se regăseşte în Regulamentul 
C.E. nr. 864/2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale. Acest 
regulament nu se aplică în materie fiscală, vamală sau 
administrativ ă,precum şi obligaţiilor necontractuale rezultate din relaţiile 
de rudenie şi regimurile matrimoniale, din testamente şi succesiune, din 
cambii, cecuri şi bilete la ordin, din producerea daunelor nucleare, precum 
şi din atingeri aduse vieţii private şi ale drepturilor referitoare la 
personalitate, inclusiv calomnia. 

În regulament se precizează că pentru buna funcţionare a pieţei 
interne este necesar ca normele statelor membre care reglementează 
conflictul de legi să desemneze aceeaşi lege naţională, indiferent de ţara 
căreia îi aparţine instanţa în faţa căreia a fost depusă acţiunea, în scopul 
îmbunătăţirii previzibilit ăţii rezultatului litigiilor , a certitudinii privind  
dreptul  aplicabil şi a liberei circulaţii a hotărârilor. Aplicarea unor norme 
uniforme, indiferent de legea desemnată poate evita riscul de a se produce 
denaturări ale concurenţei între justiţiabili la nivel comunitar. 

Cerinţa de a asigura securitatea juridică şi necesitatea de a face 
dreptate în cazuri individuale reprezintă elemente esenţiale ale unui spaţiu 
de justiţie. 

Regulamentul prevede punctele de legătur ă considerate a fi cele mai 
potrivite pentru a atinge aceste obiective, sens în care prevede o normă 
generală, dar şi norme speciale, iar în anumite cazuri, o „clauză 
derogatorie” care permite o excepţie de la aceste norme atunci când este 
clar prin toate circumstanţele cazului că fapta ilicit ă are în mod evident o 
legătur ă mai puternică cu o altă ţară. Acest set de norme creează astfel un 
cadru flexibil al normelor privind conflictul  de l egi. De asemenea, acesta 
permite instanţei sesizate să trateze fiecare cauză în parte în mod 
corespunzător. 

Regulamentul se referă în mod explicit şi la normele speciale pe 
categorii de fapt. 

Astfel, legea aplicabilă se stabileşte în funcţie de locul în care se 
produce prejudiciul, indiferent de ţara sau ţările în care ar putea apărea 
efectele lor indirecte. In consecinţă, în cazul unor vătămări corporale sau 
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daune asupra bunurilor, ţara în care se produce prejudiciul trebuie să fie 
ţara în care s-au produs vătămarea şi, respectiv, daunele asupra bunurilor. 

Referitor la norma de conflict de legi în materie de răspundere pentru 
produse defectuoase, în regulament se arată că ar trebui să îndeplinească 
obiectivele de împăr ţire echitabilă a riscurilor inerente unei societăţi 
moderne de înaltă tehnologie, de protejare a sănătăţii consumatorilor, de 
stimulare a inovaţiilor, de asigurare a unei concurenţe loiale şi de facilitare 
a comerţului. 

În materie de concurenţă neloială, norma de conflict de legi trebuie să 
protejeze concurenţii,consumatorii şi publicul larg şi să garanteze o 
funcţionare corectă a economiei de piaţă. 

Legătura cu legislaţia ţării în care sunt sau pot fi afectate relaţiile 
concurenţiale sau interesele colective ale consumatorilor permite, în 
general, îndeplinirea acestor obiective. 

Legea română de drept internaţional privat, pentru r ăspunderea 
pentru acte de concurenţă neloială sau de limitare a liberei concurenţe este 
supusă legii statului pe a cărui pia ţă s-a produs rezultatul dăunător sau legii 
statului de sediu al făptuitorului, sau legea contractului dintre păr ţi, dacă 
actul de concurenţă neloială a fost săvârşit şi a adus prejudicii raporturilor 
dintre ele. 

Cu privire la prejudiciile aduse la mediului, conform principiului 
precauţiei şi principiului ac ţiunii preventive, principiului priorit ăţii 
acţiunilor corective la sursă şi principiului poluatorul pl ăteşte, se justifică 
pe deplin folosirea principiului discriminării în favoarea persoanei care a 
suferit prejudiciul. Prin no ţiunea de „daună adusă mediului” se înţelege 
schimbarea negativă a unei resurse naturale, cum ar fi apa, aerul sau solul, 
deteriorarea unei funcţii îndeplinite de acea resursă în beneficiul unei alte 
resurse naturale sau al publicului, sau deteriorarea variabilit ăţii între 
organismele vii. 

În ceea ce priveşte încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, 
s-a menţinut principiul universal recunoscut al lex loci protectionis. În 
cazul obligaţiilor necontractuale care decurg din încălcarea unui drept de 
proprietate intelectuală unitar la nivel comunitar, legea aplicabilă este legea 
ţării în care s-a produs încălcarea, în orice materie care nu este 
reglementată de instrumentul comunitar relevant. 

Regulamentul conţine norme referitoare la acţiunea sindicală, 
constatându-se în  preambul că acest concept, ca de exemplu dreptul la 
grevă sau greva patronală, diferă de la un stat membru la altul şi este 
reglementat de normele interne ale fiecărui stat membru. 

Prin regulament sunt instituite norme speciale pentru situaţiile în 
care prejudiciul rezultă dintr-un act care nu constituie o faptă ilicit ă, ca de 
exemplu îmbogăţirea fără justă cauză, negaţiorum gestio (gestiunea de 
afaceri) şi culpă în contrabandă. 
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În regulament s-a stabilit domeniul legii aplicabile. Acesta priveşte : 
temeiul şi întinderea răspunderii;motivele de exonerare de răspundere , de 
limitare şi de partajare a răspunderii, existenţa, natura şi evaluarea 
prejudiciului invocat sau a despăgubirilor solicitate; persoanele care au 
dreptul la despăgubiri pentru prejudicii personale; r ăspunderea pentru 
fapta altuia, precum şi altele. (Acest regulament intră în vigoare începând 
cu 11 ianuarie 2009). 

Judecătorii tribunalului cunosc şi aplică dreptul comunitar. 
Unele lacune de legislaţie naţionale pot fi acoperite cu ajutorul 

Jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie  de la Luxemburg care are 
menirea de a aplica, interpreta şi respecta dreptul comunitar pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene. 

 
 
3.8.4. Aplicarea directă a dreptului comunitar în activitatea 

judecătorilor tribunalului. 
 
 
Au fost aplicate prevederile directivelor privind libertatea de 

circulaţie a mărfurilor, libertatea de circula ţie a persoanelor, libertatea de 
prestare de servicii, libertatea de circulaţie a capitalurilor şi a plăţilor.  

În soluţionarea litigiilor având ca obiect restrângerea dreptului la 
libera circulaţie, judecătorii secţiei civile au avut în vedere nu numai 
dispoziţiile Legii nr. 248/2005 dar şi dispoziţiile Tratatului Comunit ăţii 
Europene potrivit cărora toţi cetăţenii uniunii ce au o carte de identitate 
valabilă sau un paşaport valabil au dreptul de a părăsi teritoriul unui stat 
membru pentru a călătorii în alt stat membru precum şi dreptul de şedere 
pe teritoriul unui stat membru pe o perioadă de maxim 3 luni ( ex.: s. civ. 
nr217/21.02.2007 pronunţată în dosar nr. 899/63/2007 şi s. civ. 378 
/11.04.2007 pronunţată în dosar nr. 7560/63/2007). 

Responsabilitatea comunitară ca judecător naţional a vizat şi 
următoarele domenii: afacerile economice, agricultura, politica vizelor, 
azilului şi emigrării, transporturile, fiscalitatea, ocuparea forţei de muncă, 
comerţul, politica socială, politica consumatorului şi sănătatea, mediul 
înconjurător. 

Judecătorii au avut în vedere izvoarele dreptului comunitar:  
- dreptul primar; 
- dreptul secundar; 
- deciziile Curţii Europene de Justiţie şi ale Tribunalului de Prim ă 

Instanţă. 
 
 
 
• Dreptul primar  cuprinde: 
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- Tratatele constitutive ale Comunităţii Europene (Tratatul de 
fuziune din 1995, Actul Unic European din 1986, Tratatul de la 
Mastricht din 1992 sau Tratatul de la Amsterdam). Aceste tratate 
sunt la origine tratate internaţionale, dar au în acelaşi timp şi 
caracterele dreptului comunitar faţă de dreptul naţional. 
- Dreptul primar cuprinde şi principiile generale de drept, prin 
care Curtea Europeană de Justiţie a stabilit protecţia dreptului de 
proprietate, inviolabilitatea domiciliului, dreptul  la respectul vieţii 
private, interzicerea arbitrariului şi principiul propor ţionalităţii. 
 

• Dreptul comunitar secundar (derivat) 
În această categorie intră toate normele care sunt emise de 
organele Comunităţilor Europene, şi anume: 
 
A. Regulamentul:  
 - are aplicabilitate generală; 
 - este obligatoriu în întregul său; 
 - direct aplicabil în fiecare stat membru; 
 - se adresează statelor membre, subiectelor de drept intern ale    
        statelor membre, conţinând drepturi şi obligaţii individuale; 
 - nu necesită un act normativ de transpunere în dreptul intern. 
 
B. Directiva:  
 - are caracterul unei legi cadru; 
 - se adresează unuia sau mai multor state membre; 
 - de regulă, nu conferă drepturi anumitor persoane fizice sau   
        juridice; 
 - este obligatorie numai în ce priveşte scopul său, statele 
membre  
       fiind libere să aleagă forma şi mijloacele de transpunere la 
nivel      
       naţional; transpunerea trebuie făcută, însă, printr-un act cu 
caracter  
       normativ; 
 - normele de drept care sunt emise prin transpunerea unei 
directive  
        sunt interpretate conform acesteia. 

 Curtea Europeană de Justiţie a stabilit că directivele pot fi aplicate şi 
în mod nemijlocit, însă numai în anumite condiţii: 
 - directiva nu a fost transpusă în interiorul termenului fixat, de un 
stat membru; 
 - conţinutul directivei este suficient de exact pentru a fi aplicat 
nemijlocit de o instanţă judecătorească; 
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 - directiva conferă drepturi subiective persoanelor individuale la care 
se referă.  

Aplicabilitatea nemijlocit ă a directivei este valabilă exclusiv pe axa 
verticală cetăţean – stat şi nu pe axa orizontală cetăţean – cetăţean. 

În temeiul jurispruden ţei s-a considerat că directivei îi poate fi 
refuzat efectul direct în trei situaţii: 

- când dreptul sau interesul pretins în baza directivei nu este suficient 
de clar, precis sau necondiţionat; 

- persoana care caută să invoce directiva nu are interes direct în ceea 
ce priveşte prevederile invocate; 

- obligaţia presupusă a fi încălcată nu este destinată pentru beneficiul 
persoanei care caută să invoce prevederile ei. 

Justiţiabilul are posibilitatea de a cere judecătorului na ţional să 
interpreteze norma internă în conformitate cu dispoziţiile comunitare. 

S-au stabilit anumite limite ale interpretării conforme: 
- prin intermediul invocabilit ăţii conforme nu trebuie să se ajungă la 

o interpretare contra legem a normei naţionale; 
- în materie penală, normele sunt de strictă interpretare şi aplicare, 

conform principiilor legalit ăţii incrimin ărilor şi sancţiunilor în acest 
domeniu. 

  
C. Decizia: 
 - este comparabilă cu un act administrativ; 
 - se adresează unuia sau mai multor subiecţi, care sunt  
            individualizaţi prin decizie şi care pot fi persoane private, dar 

şi  
            state membre; 
 - este obligatorie pentru toţi cei cărora li se adresează. 
 
D. Recomandările şi avizele: 
 - nu sunt obligatorii; 
 - îndrumă statele la un anume comportament fără a le impune  
            angajamente directe. 
Judecătorii tribunalului au avut în vedere că Dreptul Comunitar face 

parte, din momentul intrării sale în vigoare, din dreptul intern. 
 

 
 
 
 
 
 
3.8.5. Aspecte privind cooperarea judiciară internaţională. 
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Cooperarea judiciară vizează realizarea unei acţiuni comune în 

materia prevenirii şi a luptei împotriva criminalit ăţii (în special terorismul, 
tratamentul fiin ţei umane, traficul ilegal de droguri şi arme, corupţia şi 
frauda) şi oferă tuturor cetăţenilor un spaţiu de libertate, securitate şi 
justi ţie. 

Cooperarea în domeniul judiciar are ca scop facilitarea şi accelerarea 
în materia procedurii judiciare şi a executării deciziilor, simplificând 
procedura extrădării între statele membre, punând în aplicare reguli 
minime cu privire la elementele constitutive ale infracţiunilor şi la 
sancţiunile aplicabile, criminalit ăţii organizate, terorismului şi traficului de 
droguri.  

Referitor la cererile de asistenţă judiciar ă  internaţională menţionăm 
că s-au respectat următoarele reguli: 

1. Pentru destinatarii domiciliaţi în SUA cererile de asistenţă 
judiciar ă au fost formulate în temeiul Tratatului între România şi SUA 
privind asistenţa judiciară în materie penală semnat la Washington  la 26 
mai 1999  (cererile şi documentele anexate au fost însoţite de traduceri 
autorizate în limba engleză fiind transmise destinatarilor prin intermediul 
Ministerului Justi ţiei). 

2.  Pentru destinatarul domiciliat în Elveţia, cererea de asistenţă 
judiciar ă a fost formulată în temeiul Convenţiei Europene de Asistenţă 
Judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg  la 20 aprilie 1959 şi a 
fost comunicată prin intermediul Ministerului Justi ţiei. 

Având în vedere declaraţia statului Elveţian,  citaţiile pentru 
înfăţişare au fost comunicate cu cel puţin 30 de zile înainte de termenul de 
judecată. 

3. Pentru destinatarul cu domiciliul în Australia , cererea de asistenţă 
judiciar ă a fost formulată în temeiul reciprocităţii şi curtoaziei 
internaţionale şi au fost transmise Ministerului Justiţiei împreună cu 
documentele ce urmau a fi comunicate. 

4. Pentru destinatarul cu domiciliul în Thailanda cererile de asistenţă 
judiciar ă au fost formulate în temeiul reciprocităţii şi curtoaziei 
internaţionale prin intermediul Ministerului Justi ţiei. 

5. Începând cu 01 decembrie 2007 comunicarea actelor judiciare s-a 
făcut direct destinatarilor cu domiciliul în statele membre ale Uniunii  
Europene   prin poştă  autorităţilor judiciare competente din cadrul 
statelor membre, care sunt parte la Convenţia din 29 mai 2000 privind 
asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale 
Uniunii Europene exceptând state ca: Italia,Grecia, Irlanda, Malta şi 
Marele Ducat de Luxembourg. 
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• Secţia Penală din cadrul Tribunalului Dolj a solu ţionat în total 40 
de cauze având ca obiect extrădarea activă, din care un număr de 
18 mandate europene de arestare şi respectiv un număr de 12 
mandate de urmărire interna ţională 

Necesitatea dezvoltării economice a statelor din diferitele regiuni ale 
globului face ca atenţia acestor state să se îndrepte tot mai mult spre 
atragerea unor investiţii externe. 

Oamenii de afaceri implicaţi în contracte internaţionale complexe 
găsesc arbitrajul cât şi medierea ca fiind instrumente viabile, economice şi 
eficiente pentru rezolvarea disputelor comerciale. Institu ţia arbitrajului 
oferă o modalitate avantajoasă de soluţionare a litigiilor care apar în 
derularea contractelor comerciale. 

 
 
Au fost soluţionate un  număr de 23 dosare având ca obiect cereri de 

comisie rogatorie formulate de instanţe judecătoreşti şi organe judiciare din 
Franţa şi Italia: 

 
 1. dosar 8/P/2007 - comisie rogatorie formulată de Tribunalul de 
Mare Instanţă Lyon - s-a admis cererea şi a fost emisă autorizaţie de 
percheziţie 

 2. dosar nr 9/P/2007 - comisie rogatorie formulată de Tribunalul de 
Mare Instanţă din 
Lyon - s-a admis cererea şi a fost emisă autorizaţia de percheziţie 

 3. dosar nr 10/P/2007 - comisie rogatorie formulată de Tribunalul 
de Mare Instanţă din 
Lyon - s-a admis cererea şi a fost emisă autorizaţia de percheziţie 

 4. dosar nr ll/P/2007 - comisie rogatorie formulată de Tribunalul de 
Mare Instanţă din 
Lyon - s-a admis cererea şi a fost emisă autorizaţie de percheziţie 

 5. dosar nr 12/P/2007 - comisie rogatorie formulată de Tribunalul de 
Mare Instanţă din 
Lyon - s-a admis cererea şi a fost emisă autorizaţie de percheziţie 

 6. dosar nr 13/P/2007 - comisie rogatorie formulată de Tribunalul de 
Mare Instanţa din 
Lyon - s-a admis cererea şi a fost emisă autorizaţie de percheziţie 

 7. dosar nr 26/P/2007 - comisie rogatorie formulată de Tribunalul de 
Mare Instanţă din 
Marsilia - s-a admis cererea şi a fost emisă autorizaţie de percheziţie 

 8. dosar nr 27/P/2007 - comisie rogatorie formulată de Tribunalul de 
Mare Instanţă din 
Marsilia - s-a admis cererea şi a fost emisă autorizaţie de percheziţie 
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 9. dosar nr 28/P/2007 - comisie rogatorie formulată de Tribunalul de 
Mare Instanţă din 
Marsilia - s-a admis cererea şi a fost emisă autorizaţie de percheziţie 

 10. dosar nr 29/P/2007 - comisie rogatorie formulată de Tribunalul 
de Mare Instanţă din 
Marsilia - s-a admis cererea şi a fost emisă autorizaţie de percheziţie 

 11. dosar nr 30/P/2007 - comisie rogatorie formulată de Tribunalul 
de Mare Instanţă din 
Marsilia - s-a admis cererea şi a fost emisă autorizaţie de percheziţie 

 12. dosar nr 31/P/2007 - comisie rogatorie formulată de Tribunalul 
de Mare Instanţă din 
Marsilia - s-a admis cererea şi a fost emisă autorizaţie de percheziţie 

13. dosar nr 41/P/2007 - comisie rogatorie formulată de Tribunalul 
de Mare Instanţă din Evry- Fran ţa  - s-a admis cererea şi a fost emisă 
autorizaţie de percheziţie 
 

14. dosar nr 45/P/2007 - comisie rogatorie formulată de Tribunalul 
de Mare Instanţă din Nancy    - s-a admis cererea şi a fost emisă 
autorizaţie de percheziţe  
 

15. dosar nr 46/P/2007 - comisie rogatorie formulată de Tribunalul 
de Mare Instanţă din Nancy   - s-a admis cererea şi a fost emisă 
autorizaţie de percheziţie 

 
16.dosar nr 47/P/2007 - comisie rogatorie formulată de Tribunalul 

de Mare Instanţă din Nancy   - s-a admis cererea şi a fost emisă 
autorizaţie de percheziţie 

 
17. dosar nr 55/P/2007 - comisie rogatorie formulată de Tribunalul 

de Mare Instanţă din Lyon     - s-a admis cererea şi a fost emisă autorizaţie 
de percheziţie 

18. dosar nr 58/P/2007 - comisie rogatorie formulată de Procuratura 
Republicii de pe lângă Tribunalul din Milano  - s-a admis cererea şi a fost 
emisă autorizaţie de percheziţie 

19. dosar nr 64/P/2007 - comisie rogatorie formulată de Procuratura 
Republicii de pe lângă Tribunalul din Milano  - s-a admis cererea şi a fost 
emisă autorizaţie de percheziţie la sistemele informatice 

20. dosar nr 74/P/2007 - comisie rogatorie formulată de Procuratura 
Republicii de pe lângă Tribunalul din Milano   - s-a admis cererea şi a fost 
emisă autorizaţie de percheziţie. 
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21. dosar nr 80/P/2007 - comisie rogatorie formulată de Tribunalul 
de Mare Instanţă din Marsilia - s-a admis cererea şi a fost emisă 
autorizaţie de percheziţie . 

22. dosar nr 83/P/2007 - - comisie rogatorie formulată de 
Procuratura Republicii de pe lângă Tribunalul din Milano  - s-a admis 
cererea şi a fost emisă autorizaţie de percheziţie.recunoscând importanţa 
acestei problematici şi pentru a favoriza o cunoaştere cât mai aprofundată 
a acestor mijloace de soluţionare a conflictelor promovate în cadrul unei 
cooperări interna ţional în materie comercială, Tribunalul Dolj a organizat 
în data de 6 iulie 2007 un seminar cu tematica "Cooperarea judiciară în 
materie civilă şi comercială", temele abordate vizând aspecte privind 
recunoaşterea şi executarea hotărârilor judec ătoreşti pronun ţate în 
străinătate, aplicarea legislaţiei europene în materie, titlul european de 
executare pentru creanţe necontestate, raporturile de drept internaţional 
privat în domeniul insolvenţei, arbitrajul interna ţional. 

Seminarul s-a bucurat de prezenţa mai multor magistraţi din cadrul 
instanţelor aflate în raza Curţii de Apel Craiova şi a constituit un bun prilej 
pentru dezbateri. 

• În ce priveşte cooperarea  judiciară internaţională, în activitatea 
desfăşurată în anul 2007 – în cadrul Secţiei Civile – nu au existat 
situaţii în care să fie aplicate dispoziţiile Regulamentului 
Consiliului nr. 1348/2000 din 29 mai 2000 privind comunicarea 
actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială 
sau  Regulamentului Consiliului nr. 1206/2001 din 28 mai 2001 
privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul 
obţinerii probelor în materie civil ă sau comercială. 

 Este de menţionat că dispoziţiile celor două regulamente sunt 
cunoscute de toţi judecătorii Secţiei Civile care au participat şi la seminarii 
sau cursuri de pregătire având această tematică. 

• În cadrul Secţiei pentru Miori şi Familie  a Tribunalului Dolj, în 
anul 2007 s-au emis 2 mandate de urmărire interna ţională, primul 
la data de  14.,03.2007, în dosar nr. 143/MF/2006 şi al doilea la data 
de 26.09.2007 în dosar nr. 17742/63/2007. 

S-au emis de asemenea 2 mandate europene de arestare  primul la 
data de 13.03.2007 în dosar nr. 143/MF/2007 şi al doilea la data de 
25.09.2007 în dosar nr. 17742/63/2007 . 
 S-au pronunţat totodată 32 de hotărâri care au avut ca obiect 
recunoaşterea hotărârilor str ăine  ( Exequator). 
 În toate cauzele arătate  mai sus s-au avut în vedere dispoziţiile Legii 
nr. 302/2004 , dispoziţiile Legii nr. 105/1992, dispoziţiile Regulamentului 
(CE) nr. 2201/2003 al Consiliului Uniunii Europene privind competenţa, 
recunoaşterea şi executarea hotărârilor judec ătoreşti în materie 
matrimonial ă şi în materia  răspunderii părinteşti, de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 347/2000 şi dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 
44/2001 al Consiliului Uniunii Europene privind competenţa judiciară, 
recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civil ă şi comercială. 
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 Într-un num ăr de 10 dosare s-a dispus efectuarea de probatorii 
(anchete sociale) prin comisie rogatorie potrivit dispoziţiilor 
Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 25.08.2001 privind 
cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe 
în materie civilă sau comercială. 
 

  
3.9. Îmbunătăţirea accesului liber la justiţie. 
 
 
Organizarea şi funcţionarea tribunalului sunt guvernate de principiul 

asigurării „accesului liber la justi ţie” consacrat de art. 21  din Constituţie şi 
art. 6 alin. (1) din Convenţie. 

Oricine s-a adresat tribunalului a fost tratat cu respect, corect şi în 
mod egal. 

Toate cererile primite au fost înregistrate. 
Şedinţele de judecată sunt publice cu excepţia cazurilor prevăzute de 

lege. 
În cazuri justificate, potrivit legii, au fost acordate scutiri, reduceri, 

eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru şi a fost 
asigurată apărarea apărarea şi asistenţa gratuită de către reprezentanţii 
Baroului Dolj. 

Prin institu ţia judecătorilor de serviciu au fost informaţi oamenii 
asupra drepturilor acestora şi obligaţiilor privind formularea cererilor, 
acţiunilor. 

Apreciind că accesul la justiţie înseamnă şi apropierea în timp de 
cetăţean s-a urmărit soluţionarea dosarelor cât mai aproape de momentul 
sesizării instan ţei / comiterii faptei ilicite. 

În anul 2007, 6 % din populaţia judeţului Dolj a fost implicată în 
dosarele aflate pe rolul tribunalului. 

Pentru dreptul de acces la instanţă au fost avute în vedere şi 
următoarele aspecte: 

- sistemul de asistenţă judiciar ă gratuită, în civil cât şi în penal; 
- accesul efectiv la instanţă (dreptul de a lua legătura şi de a 

comunica în mod  confidenţial cu un avocat în vederea pregătirii 
unei acţiuni în justi ţie); 

- admiterea probelor decisive pentru toate păr ţile din proces; 
- costurile rezonabile ale procedurilor (să nu fie disproporţionate 

faţă de posibilităţile financiare ale reclamantului); 
- complexitatea procedurilor; 
- calitatea serviciilor avocatului din oficiu(simpla numire a unui 

apărător nu duc la îndeplinirea obligaţiei asumate de către stat); 
- dreptul de acces la dosarul cauzei; 
- asigurarea dezbaterilor în contradictoriu între păr ţi. 
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3.10. Progrese înregistrate în domeniul Justiţiei pentru 
minori şi protecţiei drepturilor copilului.  

 
În cadrul tribunalului func ţionează secţia de minori şi familie 

începând cu 01.08.2006. 
Judecătorii din cadrul acestei secţii au  beneficiat de instruire 

specială, în prealabil şi sunt răspunzători pentru toate acţiunile şi strategiile 
lor (Regula 12 de la Beijing şi Regula 85 a Naţiunilor Unite pentru Protecţia 
Copiilor Priva ţi  de Libertate). 

În activitatea secţiei primează interesul superior al minorului, 
Au fost respectate prevederile art. 40 din Convenţie care consfiinţeşte 

garanţiile minime ale procedurilor legale cuvenite, incluzând: 
- prezumţia de nevinovăţie; 
- informarea clară şi imediată despre natura acuzaţiilor; 
- asigurarea asistenţei juridice; 
- dreptul de a nu declara nimic; 
- dreptul copilului de a-i fi respectată intimitatea în toate stadiile 

procedurilor legale; 
- obligativitatea efectuării anchetei sociale. 
A existat o deschidere a judecătorilor fa ţă de sancţiunile alternative la 

închisoare şi a  crescut încrederea în utilitatea activităţilor specializate ale 
Serviciului de Probaţiune pentru reintegrarea socială a minorilor. 

Ţinând seama de vârsta minorilor care au comis o încălcare a legii 
penale, instanţele au aplicat un tratament conform cu simţul demnităţii şi al 
valorii personale,  care să întărească respectul minorilor pentru drepturile 
şi libert ăţile fundamentale ale altora. 

 
 
3.11. Stadiul aplicării dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 şi ale 

Legii nr. 677/2001. 
 
 
Legea nr. 544/2001. 
 
Este organizat şi funcţionează Biroul de informare şi relaţii publice. 

Acest birou este condus de domnul judecător Anghel Laurenţiu şi asigură 
legăturile tribunalului cu publicul şi mijloacele de comunicare în 
masă,precum şi soluţionarea în termen a petiţiilor. 

Prin intermediul „Buletinului Informativ” s-au comu nicat din oficiu 
următoarele informaţii de interes public: 

- Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti; 
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- Organigrama tribunalului; 
- Locurile şi programul de acces pentru public; 
- Coordonatele de contact ale tribunalului şi judecătoriilor din 

judeţul Dolj; 
- Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil anual. 

 
Legea nr. 677/2001. 
 
Tribunalul Dolj este înregistrat ca operator de date cu caracter 

personal sub nr. 4690. 
Având în  vedere necesitatea garantării şi protejării drepturilor şi 

libert ăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la 
viaţa intimă, familială şi privat ă, cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circula ţie a acestora au fost stabilite: 

- compartimentele şi persoanele împuternicite să prelucreze date cu 
caracter personal; 

- persoanele responsabile cu monitorizarea aplicării legislaţiei 
privind protec ţia datelor cu caracter personal. 

Urmare verificărilor periodice privind stadiul aplic ării dispoziţiilor 
Legii nr. 677/2001 au rezultat următoarele : 

- Datele având caracter personal sunt prelucrate cu bună credinţă 
conform dispoziţiilor legale în materie; 

- Sunt respectate drepturile persoanelor fizice privind viaţa intimă, 
familial ă, privată; 

 
 
3.12. Aspecte privind calitatea managementului la nivelul 
tribunalului  
 
• Comunicarea fiind o funcţie esenţială a managementului  au fost 

atribuite roluri specifice de comunicator către cât mai mulţi 
judecători şi grefieri în procesul conducerii instanţei; 

• A fost utilizată metoda broinstorming pentru găsirea soluţiilor 
optime în rezolvarea optime în rezolvarea problemelor; 

• Şedinţele Colegiului de conducere s-au desfăşurat lunar şi ori de 
câte ori a fost necesar, în baza unui program de activitate 
trimestrial care a permis pregătirea din timp a membrilor 
Colegiului asupra problemelor ce formau obiectul ordinei de zi. La 
şedinţele colegiului au participat ca invitaţi judecători şi grefieri. 

• Delegarea unor sarcini de control privind întocmirea lucrărilor la 
departamentele auxiliare a condus la implicarea judecătorilor în 
cauză  în activitatea de coordonare a activităţilor instanţei. 
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• Uşa preşedintelui a fost întotdeauna deschisă judecătorilor şi 
grefierilor care au avut probleme de serviciu şi au fost încurajaţi să 
propună şi soluţii; 

• Activit ăţile Tribunalului s-au desfăşurat în baza programelor 
întocmite: 
- programul săptămânal al şedinţelor de judecată, pe secţii; 

    - lista cauzelor pentru fiecare şedinţă de judecată; 
    - planificarea de permanenţă a judecătorilor, pe secţii; 
    - programul de lucru cu publicul; 
    - planificarea judecătorului de serviciu; 
    - programul pregătirii profesionale. 
• Organizarea muncii a cuprins: 

- informatizarea activităţilor; 
-repartizarea judecătorilor pe secţii şi stabilirea componenţei         
completelor de judecată; 
- stabilirea termenelor de judecată; 
- întocmirea fişei postului pentru fiecare grefier. 

• Controlul  a fost privit ca o activitate de constatare prin care s-a 
urmărit în principal îmbun ătăţirea activităţilor şi înlăturarea unor 
erori sau prevenirea lor. 

• Pentru motivarea personalului auxiliar de specialitate au fost 
folosite cele două componente: pozitivă şi negativă.; 

• Evaluarea performanţelor grefierilor a avut în vedere fiecare 
structur ă de abilităţi: 
- de a îndeplini sarcinile de serviciu în termenele prevăzute de lege 
şi regulament; 
- de a îndeplini sarcini de serviciu, apărute în situaţii deosebite, 
într-un interval scurt de timp; 
- de a lucra în regim prelungit sau după caz în zilele de sâmbătă şi 
duminică sau în perioadele de sărbători legale; 
- de a fi receptiv la schimbările procedurale şi informa ţionale 
legate de  realizarea sarcinilor proprii de serviciu; 
- de a comunica constructiv cu ceilalţi colegi; 
- de a crea un climat normal de lucru în cadrul colectivului; 
- de a dovedi spirit de iniţiativă; 
 

 3.13. Măsuri luate la nivelul tribunalului privind cre şterea 
gradului de transparenţă a funcţionării acestuia. 
 

Pornind de la ideea că în centrul sistemului nu stă judecătorul sau 
instanţa, ci justiţiabilul care este utilizatorul serviciilor create de stat 
pentru protecţia drepturilor sale şi are tot dreptul  să fie informat şi tratat 
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cu respect, pentru creşterea gradului de transparenţă a funcţionării 
tribunalului au fost luate următoarele măsuri: 

• afişarea pe site-ul tribunalului a programului privind activitatea 
completelor de judecată; 

• afişarea la avizierul fiecărei secţii,a  programului săptămânal al 
şedinţelor de judecată cuprinzând (ziua, ora, nr. sală de judecată, 
componenţa completului de judecată), a listelor de judecată, pe zile 
complete şi listele cu hotărârile pronun ţate zilnic, pe secţii şi 
complete; 

• pe site-ul Tribunalului sunt postate: prezentarea generală a 
instanţei, a drepturilor şi obligaţiilor justi ţiabilului, a obligaţiilor 
personalului faţă de el, a regulamentului de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti; 

• existenţa unui calculator în holul tribunalului unde sunt postate 
hotărârile pronun ţate în ziua precedentă; 

• organizarea manifestării de tipul „u şilor deschise” cu prilejul Zilei 
Justiţiei, când sediul instanţei a fost vizitat de justiţiabili şi studenţi 
ai facultăţilor de drept din Craiova; 

• purt ătorul de cuvânt a răspuns reprezentanţilor mass-media, de 
fiecare dată când au solicitat informaţii privind activitatea 
instanţei; 

• Biroul de informa ţii şi relaţii publice informează justiţiabilii 
asupra serviciilor oferite de tribunal, ce informaţii sunt oferite în 
mod public şi de la cine le poate obţine; 

• pe uşile birourilor unde este permis accesul publicului sunt postate 
numele grefierilor care poartă şi ecusonul; 

• în sala de judecată judecătorii prezint ă păr ţilor informa ţii 
complete asupra procedurilor; la pronunţarea hotărârii 
judecătorul explică soluţia pe înţelesul păr ţilor şi face o scurtă 
motivare orală a soluţiei. 

 
3.14. Concluzii privind progresele înregistrate, precum şi 
vulnerabilit ăţile identificate şi măsurile de remediere a  
acestora 
 

• Au fost respectate prevederile legale privind repartizarea aleatorie 
a cauzelor şi funcţionarea sistemului  informatic de repartizare; 

• Nu s-au constatat nerespectări ale dispoziţiilor legale privitoare la 
modul de soluţionare a incidentelor procedurale; 

• Creşterea gradului de specializare în activitatea de judecată a avut  
un  impact pozitiv în soluţionarea cauzelor într-un termen adecvat. 

• Formarea continuă a judecătorilor d-a desfăşurat fără disfuncţii 
conform programelor proprii la nivelul tribunalului , cât şi la nivel 
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centralizat în baza programelor Institutului Naţional al 
Magistraturii; 

•  Actul  de aplicare a legii în cadrul  procesului judiciar nu poate fi 
lăsat la interpretarea subiectivă a fiecărui judecător (interpretarea 
neunitară a unor texte de lege). În materia conflictelor de muncă şi 
asigurări sociale sunt cazuri în care practica judecătorilor este 
neunitară, atât în raport cu ceilalţi judecători ai secţiei, cât şi în 
raport cu practica secţiei Curţii de Apel.  

• Calitatea actului de justiţie este dată de: 
- cantitatea cauzelor ce  trebuie procesate; 
- resursele disponibile ale instanţei pentru a procesa aceste cauze:       
personal, echipamente informatice, resurse bugetare şi modul în 
care este organizată instanţa; 
- durata de procesare a cauzelor; 
- respectarea procedurilor şi calitatea hotărârilor . 

• Nu vrem să trecem peste aspectele de practică neunitară, 
materializate în coeficientul de casare a unor hotărâri. 

 Suntem  însă datori totodată să spunem că în celelalte procese, care 
constituie marea lor majoritate, judecătorii Tribunalului s-au str ăduit şi au 
reuşit să facă dreptate, au adoptat hotărâri juste şi nu puţine au fost cele 
prin care au fost soluţionate probleme de drept complexe valorificându-se 
Jurisprudenţa C.E.D.O., C.J.C.E., Î.C.C.J. şi Cur ţii de Apel. 

• O bună pregătire profesională a judecătorului , înseamnă în primul 
rând, cunoaşterea temeinică a legislaţiei şi jurispruden ţei interne, 
dar trebuie să cunoască la fel sau aproape la fel de bine ce se 
întâmplă în viaţa juridic ă a Europei. 

• Pentru ca activitatea judecătorilor să se poată desfăşura potrivit 
cerinţelor fireşti ale specificului justiţiei, trebuie să se asigure spaţii 
corespunzătoare în acest scop, aşa cum  se întâmplă peste tot în 
lume. Nu este numai o chestiune de demnitate şi prestigiu, deşi nici 
acest aspect nu ar  trebui neglijat, ci o necesitate de prim ordin ca 
judecătorul să aibă un loc de muncă civilizat, adecvat studiului, 
pentru că studiul caracterizează activitatea sa (studiul dosarelor, 
studiul legislaţiei, al practicii judiciare şi al doctrinei referitoare la 
fiecare caz particular) un loc de muncă adecvat deliberării precum 
şi elaborării hot ărârilor. 

Din nefericire la Tribunalul Dolj, asemenea condiţii sunt departe de a 
fi asigurate. Sediul actual este impropriu , se lucrează în condiţii de 
aglomeraţie, în zgomot, într-un spaţiu insuficient (10-15 judecători într-un 
birou) sau (10-20 grefieri într-un birou ). 

Ce fel de dăruire, de performanţă profesională se poate cere unui 
judecător în atare situaţie cu desăvârşire improprie, pe care nu vrem s-o 
descriem. 
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Ce s-ar putea face ? Soluţia este de competenţa Ministerului Justi ţiei, 
care nu înţelege că situaţia spaţiilor la Tribunalul Dolj este deosebit de 
serioasă. 

• Referitor la independenţa judecătorului, subliniem că supunându-
se legii şi exigenţelor funcţiei, acesta trebuie să fie liber în adoptarea 
soluţiilor procesuale, să nu se simtă constrâns sau influenţat de 
nicio autoritate. În privin ţa judecătorului este esenţial ca el să 
judece după cea mai bună şi curată ştiin ţă a sa , să nu aibă a se 
teme de nicio consecinţă pe care ar avea de suportat dacă nu ar 
pronunţa o anumită soluţie. Acest lucru trebuie să intre în 
conştiin ţa judecătorului, să respingă cu hotărâre orice încercare de 
a-l influenţa. Trebuie să se procedeze astfel ca toată lumea să ştie că 
judecătorul este pe deplin independent în luarea hotărârilor şi să-i 
respecte această independenţă. 
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CAPITOLUL 4 
GESTIUNEA RESURSELOR 

 
 4.1. Resurse umane aflate la dispoziţia tribunalului în anul 
2007 
 
 Am făcut referiri pân ă acum, în această parte a bilanţului, la volumul 
de activitate, operativitate, calitatea actului de justi ţie, aspecte esenţiale 
pentru o bună activitate a tribunalului. 

Este, cum se spune, necesar, dar nu suficient. La fel de eficientă este 
existenţa unui corp de judecători capabili să aplice riguros, corect şi eficient 
legea. 
 
  
 4.1.1. Situaţia judecătorilor. 
 Pentru anul 2007, tribunalul a avut aprobat un număr de 66 posturi 
de judecător, din care au fost ocupate 65. Au lucrat efectiv 55 de judecători. 
 În situaţia judecătorilor au intervenit urm ătoarele fluctuaţii: 
 - 2 judecători delegaţi la Penitenciarul de Maximă Siguranţă şi 
respectiv    
               Penitenciarul de Minori şi Tineri; 
 - 1 judecător delegat la Oficiul Registrului Comerţului; 
 - 1 judecător delegat pentru 3 luni la Tribunalul Gorj; 
 - 1 judecător detaşat la Ministerul Justi ţiei începând cu 15.10.2007; 
 - 1 judecător în concediu medical din data de 15.07.2007, când a fost  
               transferat de la Tribunalul Bucureşti la Tribunalul Dolj; 
 - 5 concediu de maternitate. 

Judecătorii afla ţi efectiv în activitate au fost repartizaţi pe secţii, de 
către Colegiul de Conducere, astfel: 

Secţia Nr. judecători 
Civil ă 19 
Penală 14 
Comercială 8 
Contencios administrativ şi fiscal 7 
Conflicte de muncă şi asigurări 
sociale 

8 

Minori şi familie 7 
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Constituirea completelor la nivelul secţiilor: 
 

Secţia Materia Nr. complete 
fond 17 
apel 6 

 
Civil ă 

recurs 7 
TOTAL  30 

fond 13 
apel 6 

 
Penală 

recurs 4 
TOTAL  23 

fond 14 
apel 2 

 
Comercială 

recurs 2 
TOTAL  18 

fond 3 Contencios 
adm. şi fiscal recurs 2 
TOTAL  5 
Conflicte de 
muncă 

fond 4 

TOTAL  4 
fond 6 
apel 3 

Minori şi 
familie 

recurs 2 
TOTAL  11 
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 4.1.2. Situaţia grefierilor şi a celorlalte categorii de personal 
auxiliar: 
 Situaţia grefierilor şi a celorlalte categorii de personal auxiliar se 
prezintă astfel: 

Categorii de personal Nr. persoane 
prim-grefier 1 
grefier şef secţie 6 
grefier şedinţă 50 
grefier arhivar 1 
grefier statistician 1 
grefier informatician 6 
grefier resurse umane 1 
grefier atribu ţii arhiv ă şi 
registratur ă 

11 

grefier executări penale 2 

 
 
 
 
Grefieri 

grefier apostile 1 
aprod 4 
agent procedural 2 
şofer  4 
manager economic 1 
consilier 5 
expert informare publică 1 
referent 2 
asistent judiciar 15 

 
 
Alte categorii de 
personal auxiliar 

consilier probaţiune 11 
TOTAL 125 
  

Numărul grefierilor de şedinţă este mic (50), în total fiind 80, dar 30 
de grefieri lucrează în compartimentele: arhivă, statistică, informatică, 
resurse umane, registratură, executări penale, apostile. 

 
4.2. Resursele materiale aflate la dispoziţia tribunalului în 

anul 2007. 
 
Cu privire la resursele materiale ale instanţei, trebuie observat că 

Principiul III din Recomandarea nr. R/94 (12) a Comitetului de Mini ştri ai 
Consiliului Europei către Statele Membre, privind independenţa, eficienţa 
şi rolul judecătorilor, impune condiţii de muncă adecvate, în aşa fel încât 
judecătorii să-şi poată îndeplini în mod eficient atribuţiile. 

Bugetul alocat Tribunalului Dolj în anul 2007 a fost de 30.392.000 
RON, fiind deschise credite în valoare de 30.107.871 RON, având 
următoarea structură: 
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I. 27.521.000RON – cheltuieli de personal; 
II. 2.750.000 RON – bunuri şi servicii; 
III. 18.000 RON – acţiuni de sănătate; 
IV. 97.000 RON – active nefinanciare. 
 
Execuţia bugetară a fost de 99,99% şi pe capitole se prezintă astfel: 
I. Cheltuieli de personal: 
 - Buget total – 27.521.000 RON 
 - Credite deschise – 27.389.012 RON 
 - Plăţi nete de casă – 27.388.437 RON 
 - Execuţie bugetară – 100% 
Structura plăţilor nete de casă: 
- Salarii, delegaţii, chirii, contravaloare transport – 21.324.981 RON 
- Contribu ţii aferente plătite de angajator – 5.967.929 RON 
- Medicamente – 95.527 RON 
 
 
II. Bunuri şi servicii: 
 - Buget total          – 2.750.000 RON 
 - Credite deschise – 2.600.277 RON 
 - Plăţi nete de casă – 2.600.209 RON 
 - Execuţie bugetară – 100% 
Structura bunurilor şi serviciilor: 

• Obiecte de inventar – 145.295,00 RON  
- robe şi bavete         –   34.492,00 RON 
- mobilier                  –     4.289,75 RON 
- rafturi la Judecătoria Craiova – 11.927,72 RON 
- aparate aer condiţionat            –  75.999,74 RON 
- jaluzele Judecătoria Filia şi      –    3.245,00 RON 

• Reparaţii curente                        –267.235,00 RON 
- Judecătoria Craiova                 –189.017,66 RON 
- Judecătoria Filia şi – 70.909,07 RON 

 
 III. Ac ţiuni de sănătate: 

 - Buget total – 18.000 RON 
 - Credite deschise – 18.000 RON 
 - Plăţi nete de casă – 17.963 RON 
 - Execuţie bugetară – 100% 

 
 
 IV. Active nefinanciare: 

 - Buget total – 97.000 RON 
 - Credite deschise – 97.000 RON 
 - Plăţi nete de casă – 94.880 RON 
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 - Execuţie bugetară – 97,81% 
 

Structura cheltuielilor privind hârtia, coperte dosare, materiale 
pentru copiator, contravaloarea utilităţilor, contravaloarea cheltuielilor 
gospodăreşti se prezintă astfel: 

Instanţa TOTAL 
Tribunalul Dolj 552.865 RON 
Judecătoria Craiova 635.710 RON 
Judecătoria Băileşti 97.093 RON 
Judecătoria Calafat 94.608 RON 
Judecătoria Filia şi 69.887 RON 
Judecătoria Segarcea 92.109 RON 
 
4.3. Concluzii privind progresele înregistrate, 

vulnerabilit ăţile identificate şi posibile măsuri de remediere a 
acestora. 
 

În prezent, managementul resurselor umane nu mai este un domeniu 
al bunului simţ şi al experienţei acumulate, întrucât a crescut interesul 
pentru fundamentarea ştiin ţifică a deciziilor conducerii instanţei. 
 Managementul resurselor umane reprezintă abilitatea conducerii de a 
realiza competenţele instanţei folosind eforturile judecătorilor şi 
personalului auxiliar de specialitate. În acest context s-a urmărit asigurarea 
tuturor posturilor din structura tribunalului, cu o ameni potriviţi, 
competenţi. 

 În acelaşi timp, managementul resurselor umane presupune 
îmbunătăţirea continuă a activităţii tuturor grefierilor în scopul îndeplinirii 
obligaţiilor ce le revin. 

Personalul auxiliar de specialitate constituie componenta care 
îndeplineşte un rol important în buna desfăşurare a întregii activităţi a 
tribunalului. 

La stabilirea schemei de personal auxiliar trebuie avute în vedere cel 
puţin trei criterii şi anume: volumul de activitate al instanţei, complexitatea 
acesteia şi factorul neprevăzut.  

Raportând numărul grefierilor (50) la numărul judecătorilor (66), 
observăm că există un deficit de 16 posturi grefieri de şedinţă. 

Având în vedere formula ideală – 1 judecător şi 2 grefieri (din care 
unul cu studii superioare şi unul cu studii medii), rezultă un deficit de 82 
grefieri. 

Este urgentă necesitatea completării schemei de personal auxiliar de 
specialitate (grefieri). În acest scop se vor face demersuri la Ministerul 
Justiţiei pentru mărirea schemei de grefieri. 
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Succesul activităţii judecătorilor depinde de numărul si calitatea 
pregătirii grefierilor. Importan ţa muncii grefierului este dată de faptul că, 
acesta prin semnătura sa, conferă valoare autentică a actelor procesuale li 
procedurale şi are rolul de a fi martor la constatarea şi relatarea cea mai 
fidelă a faptelor, o garanţie importantă împotriva arbitrarului şi o 
siguranţă în plus pentru judecător. 

Lipsa unui echilibru al volumului de activitate al unor grefieri atrage 
nemulţumiri, ceea ce impune o redistribuire a acestora. 

Datorit ă încărcăturii ridicate de la secţiile tribunalului, grefierii de la 
judecătorii care vor să promoveze s-au înscris pentru ocuparea postului 
direct la Curtea de Apel. 

La unele secţii (conflicte de muncă şi asigurări sociale, civilă) se mai 
păstrează încă categoria dactilografilor, deşi prin art. 91 din Legea nr. 
567/2004 aceasta a fost desfiinţată începând cu 22 ianuarie 2006, toate 
posturile de dactilografi au fost transformate în grefieri, cu salarizarea 
aferentă acestei din urmă funcţii, conform O.G. nr. 8/2007. Menţinerea 
acestei categorii, legale, a dactilografilor, produce un dezechilibru între 
activitatea grefierilor de şedinţă care sunt nevoiţi să participe săptămânal 
în două şedinţe de judecată, să presteze ore suplimentare şi cea a 
dactilografilor care lucrează între 8,30 şi 15,30. În plus generează situaţii 
tensionate în rândul personalului fiindcă retribu ţia este egală, însă nu şi 
calitatea şi cantitatea muncii. 
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CAPITOLUL 5 
 

RAPORTURILE DINTRE TRIBUNAL ŞI CELELALTE 
INSTITU ŢII ŞI ORGANISME, PRECUM ŞI CU SOCIETATEA 

CIVIL Ă 
  
 
Spiritul de justi ţie este tot atât de vechi precum civilizaţia umană. 
Exigenţa societăţii faţă de instanţele de judecată este sporită întrucât 

nevoia unui sistem judiciar imparţial şi independent este înrădăcinată în 
condiţia umană, iar instanţele judecătoreşti există pentru a înfăptui justi ţia 
în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libert ăţilor fundamentale ale 
cetăţenilor, precum şi celelalte drepturi şi interese deduse judecăţii, fără 
privilegii şi fără discriminări. 

De aceea, justiţia ţine într-o mână balanţa, cu care cântăreşte 
dreptatea, şi cu cealaltă sabia, cu care o apără. Sabia fără balanţă este 
foarte brutală iar balanţa fără sabie reprezintă neputinţa dreptului. Una nu 
poate exista fără cealaltă şi o ordine juridic ă desăvârşită stăpâneşte numai 
acolo unde forţa cu care justiţia foloseşte sabia este egală cu îndemânarea 
cu care ea mânuieşte balanţa. 

 
 
5.1. Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii.  
 
 
A existat o bună colaborare între tribunal şi Consiliul Superior al 

Magistraturii, în scopul îndeplinirii obliga ţiilor stabilite prin lege şi 
rezolvarea problemelor pentru buna desfăşurare a activităţii instanţelor. 

Au fost numiţi, cu delegaţie, preşedinţi la Judecătoria Calafat, 
Băileşti, Segarcea şi Filia şi. A fost numit cu delegaţie preşedinte la secţia 
penală a tribunalului. Au fost aprobate completele specializate solicitate. 
Există în curs de soluţionare cererea tribunalului privind transferul a două 
posturi de grefier, de la Judecătoriile Craiova şi Băileşti la Tribunalul Dolj, 
şi a unui post de grefier de la Judecătoria Calafat la judecătoria Craiova. 

Faţă de anul 2006 numărul judecătorilor tribunalului a sporit cu 3 şi, 
trebuie să recunoaştem, aceasta s-a făcut la iniţiativa Consiliului Superior 
al Magistraturii care, a înţeles nevoile de personal ale instanţei noastre  , 
pentru ca aceasta să-şi poată desfăşura, în condiţii corespunzătoare, 
activităţile ce-i revin. 
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5.2. Raporturile dintre tribunal şi parchetul corespunzător. 
 
Între tribunal şi parchete au fost asigurate raporturi , în condiţiile 

legii, pentru îndeplinirea corespunzătoare a competenţelor ce revin 
institu ţiilor noastre. 

Aceste raporturi s-au bazat pe bună credinţă şi respect reciproc 
pentru prevenirea disfuncţionalităţilor ce pot interveni în activitatea 
noastră (lipsa procurorilor la programul şedinţelor de judecată, circuitul 
dosarelor şi corespondenţei între tribunal şi parchete). 

În anul 2007 nu au fost constatate disfuncţii. Reprezentanţii 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au adus o contribuţie valoroasă la 
judecarea corectă, în drept şi în fapt, a proceselor pe care tribunalul le-a 
avut de soluţionat. 

 
 
5.3. Raporturile cu baroul de avocaţi precum şi cu experţii 

judiciari.  
 
A fost asigurată o bună colaborare a tribunalului, în condiţiile legii, 

cu Baroul de Avocaţi Dolj şi Corpul Exper ţilor Judiciari Dolj, ambele 
institu ţii fiind implicate în administrarea justi ţiei. 

În anul 2007 au fost organizate două întâlniri profesionale, vizând în 
special modificările legislaţiei şi impactul acestora asupra obligaţiilor ce 
revin avocaţilor şi experţilor judiciari. 

Pentru asigurarea dreptului la apărare din oficiu, Baroul Dolj 
prezintă tribunalului planificarea lunar ă a avocaţilor, în scopul înlătur ării 
amânării judecăţii. 

Avocaţii şi experţii judiciari au contribuit la judecarea proceselor pe 
care tribunalul le-a avut de soluţionat. 

 
 
5.4. Raporturile cu mass-media. 
 

 La nivelul Tribunalului Dolj func ţionează Biroul de Informare şi 
Relaţii Publice care asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele 
de comunicare în masă, în vederea realizării transparen ţei activităţii 
judiciare. Biroul este condus de d-l judecător Anghel Laurenţiu, desemnat 
de Preşedinte, care îndeplineşte, în acelaşi timp, şi rolul de purt ător de 
cuvânt al tribunalului. În cadrul biroului lucreaz ă un consilier pentru 
informa ţii publice. 
 Activitatea tribunalului a fost reflectată obiectiv în mass-media 
locală. Au fost cazuri izolate când presa a prezentat eronat situaţia unor 
dosare aflate pe rol sau privind unele soluţii pronun ţate. Pentru lămurirea 
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opiniilor, ziari ştii în cauză au fost invitaţi la sediul Biroului de Informare şi 
Relaţii Publice pentru a se discuta pe probe.  
 A fost întocmit raportul de activitate al B.I.R.P. pentru anul 2007, în 
baza Legii nr. 544/2001, fiind prezentat pe site-ul instanţei. 
 Justiţia şi presa trebuie să funcţioneze ca factori de echilibru social. 
În acest context apreciem că a existat o legătur ă bună cu mass-media 
pentru comunicarea către opinia publică a activităţii tribunalului. 
Raporturile cu mass-media au fost deschise şi corecte din punct de vedere 
legal, fiind menţinute contactele numai la nivelul strict necesar. 
 Raporturile cu mass-media s-au concretizat şi într-o serie de 
comunicate de presă din partea purtătorului de cuvânt. 
 
 
 5.5. Raporturile cu justiţiabilii.  
 
 Modul în care funcţionează justiţia, felul în care se realizează sau nu 
dreptatea şi în care dreptatea este percepută de cetăţeni, se află în centrul 
democraţiei. 
 Nu există stat de drept acolo unde nu există o justiţie dreaptă. 
Numeroşi justi ţiabili – de multe ori cu îndreptăţire – găsesc că justiţia este 
prea lentă şi, în plus, prea costisitoare.  
 Este necesar ca justiţia să fie modernizată (informatizată) pentru a fi 
mai rapidă, mai clară şi mai apropiată de nevoile oamenilor. 
 Atitudinea fiecărui cetăţean trebuie să ducă spre o mai bună 
administrare a justiţiei în folosul şi în slujba lui.  
 Există un public sceptic şi contestator al modului de realizare a 
justi ţiei. Acest public nu are probleme cu justiţia, dar o percepe prin 
experienţele apropiaţilor săi, care-i transmit propriile sentimente de succes 
sau frustrare. Justiţiabilul nu este nepărtinitor şi îşi măsoară strict 
satisfacţia în funcţie de rezultatul litigiului în care este angrenat. 
 Şi în privin ţa relaţiei cu publicul s-a manifestat o atitudine deschis, 
transparentă din punct de vedere legal. Au fost respectate prevederile Legii 
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi 
Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activit ăţii de 
soluţionare a petiţiilor. 
 Lipsa de profesionalism a unor grefieri din compartimentul arhiv ă 
iar uneori incorectitudinea acestora, amplifică, în mod firesc, sentimentul 
de insecuritate al cetăţeanului care susţine tocmai el, prin fiscalitate, 
existenţa instanţelor judecătoreşti cărora se adresează pentru rezolvarea 
problemelor sale, adeseori stringente. 
 Credem că este timpul ca tribunalul şi judecătoriile din raza sa de 
activitate să se implice cu hotărâre pentru limitarea, dacă nu eradicarea 
acestor manifestări de aroganţă, lipsă de respect sau solicitudine. 
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 5.6. Raporturile cu asociaţiile profesionale, societatea civilă şi 
organismele internaţionale. 
 
 Preşedintele tribunalului a răspuns solicitărilor şi invita ţiilor 
formulate de persoanele juridice ce sunt sau pot fi implicate în 
administrarea justiţiei (Asociaţia Consilierilor Juridici, Camera Notarilor 
Publici, Camera Executorilor Judecătoreşti, Organizaţiile pentru apărarea 
drepturilor omului şi lupta împotriva corup ţiei etc.), pentru asigurarea unei 
mai bune comunicări între tribunal şi societatea civilă şi sporirea eficienţei 
actului de justiţie. 
 Datorită unei asemenea abordări, cetăţenii pot deveni şi mai 
conştienţi de drepturile şi libert ăţile lor, vor şti mai bine cum să se 
organizeze şi să acţioneze pentru a împiedica încălcarea drepturilor şi 
libert ăţilor lor fundamentale. 
 A fost asigurată transparenţa în ceea ce priveşte comunicarea 
informa ţiilor legate de activitatea judiciară către societatea civilă prin 
intermediul presei sau direct. 
 Comunicarea dintre tribunal şi societatea civilă a contribuit într-o 
mare măsură la atenuarea neînţelegerilor manifestate de opinia publică 
asupra unor aspecte ale activităţii judiciare (de ex. modalitatea de 
repartizare aleatorie a dosarelor, stabilirea competenţei completelor de 
judecată, stabilirea termenelor de judecată etc.) şi implicit să înţeleagă mai 
bine mecanismele sistemului judiciar. 
 Comunitatea judeţului Dolj este îngrijorată de o anumită stare de 
insecuritate datorată unor fapte precum crima organizată, traficul de 
stupefiante, infracţiuni săvârşite prin computer, infracţiuni săvârşite prin 
violenţă, fraude frecvente, mai ales în patrimoniul public şi privat al 
statului, acte de corupţie care înlesnesc aceste din urmă fapte penale, 
săvârşite si ca urmare a unei birocraţii excesive şi, de multe ori, abuzive. 
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CAPITOLUL 6 
CONCLUZII 

 
 

 Orice analiză a activităţii unui tribunal este un demers extrem de 
dificil. Problematica este complexă.  
 În încercarea de a da conţinut ştiin ţific bilan ţului aferent anului 2007, 
am apelat la date certe, utilizând atât rapoartele inspecţiei judiciare a 
Consiliului Superior al Magistraturii asupra activi tăţii instanţei noastre, cât 
şi date existente în statistică şi, mai cu seamă, rezultatele obţinute la 
sfârşitul anului 2007 dar şi rezultatele obţinute de judecători şi grefieri în 
cadrul programelor de perfecţionare profesională continuă.   
 Indicatorii statistici, cantitativi şi calitativi, ne îndreptăţesc să 
apreciem că reprezintă o laborioasă activitate de judecată, adeseori în 
cauze deosebit de complexe, iar perspectiva este, cu certitudine, aceea de 
creştere a volumului de activitate. 
 Judecătorii tribunalului s-au str ăduit şi au reuşit să facă dreptate, au 
pronunţat hotărâri juste şi nu puţine au fost cele prin care au fost 
soluţionate probleme de drept complexe.  
 Rezultatele obţinute au implicat eforturi deosebite din partea 
întregului personal, în condiţii de muncă improprii. 
 Ca o concluzie finală, apreciem că problemele urgente a căror 
rezolvare nu depinde de conducerea tribunalului sunt două: 
 - suplimentarea numărului personalului auxiliar, cu 27 posturi de 
grefier; 
 - urgentarea realizării investi ţiei "Cl ădirea Curtea de Apel şi 
Tribunalul"care se află în faza de proiectare. 


