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CAPITOLUL 1  
 
 
 

 PREZENTAREA GENERAL Ă A TRIBUNALULUI DOLJ 
 
 
 
 

 Tribunalul Dolj – aflat în raza teritorială 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 datorită volumului mare de dosare, complexităţii acestora şi 
schimbărilor repetate care intervin în legislaţie. 
 În raza de competenţă a tribunalului funcţionează cinci judecătorii: Craiova, 
Calafat, Băileşti, Filiaşi şi Segarcea. 
 Tribunalul şi cele cinci judecătorii deservesc populaţia judeţului Dolj de 
aproximativ 800.000 de locuitori. 
 Condiţiile de muncă sunt improprii activităţilor specifice tribunalului. 
 Nu este locul să expunem mai pe larg organizarea şi atribuţiile tribunalului şi, în 
continuare, ne vom opri asupra prezentării grafice a organigramei. 

În cadrul tribunalului lucrează 66 de judecători  şi 99 personal de specialitate. 
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CAPITOLUL 2 
 
 

 ANALIZA ACTIVIT ĂŢII TRIBUNALULUI 
 

- ASPECTE CANTITATIVE –  
 
 
 

 2.1. Volumul de activitate 
 
 
 2.1.1. Volumul total de activitate. 
 
 Numărul total de dosare aflate în anul 2008 pe rolul tribunalului: 
 
 

Stoc la 
01.01.2008 

Înregistrate 
în 2008 

Total rol 
2008 

Soluţionate 
2008 

Stoc la 
01.01.2009 

4.804 41.252 46.056 39.653 6.403 
 
 
 Evoluţia volumului de activitate din anul 2008 poate fi pusă în evidenţă prin 
prezentarea datelor statistice din anul 2007. 
 
 

Stoc la 
01.01.2007 

Înregistrate 
în 2007 

Total rol 
2007 

Soluţionate 
2007 

Stoc la 
01.01.2008 

4.350 41.320 45.670 40.866 4.804 
 
 

Circumscris şi influenţat de factori variabili, precum nivelul de procesualitate şi 
modificările legislative în materia competenţei, la nivelul tribunalului s-a înregistrat în 
2008, comparativ cu 2007, o creştere de 386 dosare, şi în raport cu anul 2006 o creştere 
de 8.820 dosare. 

 
Activitatea Tribunalului Dolj în perioada  

2006 - 2008 
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Evolu ţia stocului de dosare în 
perioada 2005-2008

 
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 
2008 46.056 6.403 12,50 

 
Pentru exemplificarea cuantumului stocului de dosare la 31.12.2008, se cuvine să 

menţionăm că din numărul de 6.403 dosare, un număr de 1.381 dosare nu ajunseseră la 
primul termen de judecată. În consecinţă, stocul real este de 5.022 dosare (6.403 – 
1.381), dacă se poate spune aşa. 

De asemenea, trebuie subliniat că un număr de 1.839 dosare din stocul menţionat, 
au avut în 2008 un singur termen de judecată. În aceste condiţii stocul real este 3.183 
dosare, care reprezintă o scădere cu 621 dosare în raport cu stocul de la sfârşitul anului 
2007.  

În ce ne priveşte susţinem că un raport anual de activitate ar trebui să fie raportat 
la 01.06.2007 – 01.06.2008. 
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2.1.2. Volumul de activitate pe secţii specializate: 
 

Secţia Stoc la 
01.01.2008 

Înregistrate 
în 2008 

Total rol 
2008 

Soluţionate Stoc la 
01.01.2009 

Civilă 1.312 4.126 5.438 3.947 1.491 
Penală 359 2.817 3.176 2.850 326 

Comercială 765 19.419 20.184 19.668 516 
Contencios 

administrativ 
şi fiscal 

1.087 4.703 5.790 4.702 1.088 

Conflicte de 
muncă şi 
asigurări 
sociale 

1.073 8.807 9.880 7.142 2.738 

Minori şi 
familie 

208 1.380 1.588 1.344 244 

TOTAL 4.804 41.252 46.056 39.653 6.403 
 
 
 
 

Volum de dosare înregistrat în 2008 pe sec ţii

5438

3176

19668

5790
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minori şi
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Volumul de dosare înregistrate la nivelul secţiilor în anii 2007 şi 2008, se 

prezintă astfel: 
 

Secţia 2007 Tendinţa 2008 
Civilă 5.405 ↑ 5.438 
Penală 3.176 ↑ 3.588 
Comercială 18.900 ↑ 19.668 
Contencios administrativ şi fiscal 9.536 ↓ 5.790 
Conflicte de muncă şi asigurări sociale 6.573 ↑ 9.880 
Minori şi familie 1.668 ↓ 1.588 
 
 
 2.1.3. Volumul de activitate pe materii: 
 

Secţia 
Materia 

Stoc 
la 

01.01.
2008 

Intrate 
în 2008 

Total 
rol 

2008 

Soluţionate 
2008 

Stoc 
la 

01.01.
2009 

Suspendate 
2008 

fond 310 579 889 624 265 115 
apel 301 746 1047 695 352 97 

Civil  

recurs 701 2801 3502 2628 874 359 
Total civil 1312 4126 5438 3947 1491 571 

fond  153 1699 1852 1715 137 0 
apel 112 348 460 335 125 0 

Penal 

recurs 94 770 864 800 64 0 
Total penal 359 2817 3176 2850 326 0 

fond 698 18892 19590 19229 361 152 
apel 1 20 21 20 1 0 

Comercial 

recurs 66 507 573 419 154 31 
Total comercial 765 19419 20184 19668 516 183 

fond 910 3365 4275 3452 823 210 Contencios 
adm. recurs 177 1338 1515 1250 265 2 
Total contencios 1087 4703 5790 4702 1088 212 
Conflicte 
muncă 

fond 1073 8807 9880 7142 2738 1470 

Total conflicte muncă 1073 8807 9880 7142 2738 1470 
c. fond 41 580 621 594 27 7 
c. apel 81 285 366 260 106 29 
c. recurs 37 223 260 219 41 16 
p. fond 25 106 131 94 37 0 
p. apel 18 78 96 68 28 0 

Minori şi 
familie 

p. recurs 6 108 114 109 5 0 
Total minori familie 208 1380 1588 1344 244 52 
TOTAL SECŢII 4804 41252 46056 39653 6403 2488 
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 2.1.4. Evoluţia înregistrării cauzelor la nivelul tribunalului şi 
judecătoriilor din circumscrip ţia sa: 
 

Instanţa Anii 
2007 2008 

Total 
rol 

Soluţionate Operativitate 
% 

Total 
rol 

Soluţionate Operativitate 
% 

Tribunalul 
şi 

judecătoriile 
92.672 76.694 87,58 93.165 75.780 87,99 (90,81) 

 
 2.1.5. Volumul de activitate la judecătoriile din circumscrip ţia 
tribunalului: 
 

Judecătoria Materia Stoc la 
01.01. 
2008 

Intrate 
2008 

Total 
rol 

2008 

Soluţionate 
2008 

Suspendate 
2008 

Stoc la 
31.12. 
2008 

Operativi
tate % 

civil 8714 23345 32059 23783 3719 8276 83,92 % Craiova 

penal 543 3246 3789 3245 0 544 85,64 % 
Total  9257 26591 35848 27028 3719 8820 84,12 

% 
civil 640 2171 2811 2089 306 722 83,39 % Băileşti 
penal 41 339 380 321 0 59 84,47 % 

Total  681 2510 3191 2410 306 781 83,54 
% 

civil 242 2888 3130 2933 125 197 97,60 % Calafat 
penal 21 283 304 291 0 13 95,72 % 

Total  263 3171 3434 3224 125 210 97,43 
% 

civil 465 1461 1926 1495 166 431 84,94 % Filiaşi 
penal 33 182 215 171 0 44 79,53 % 

Total  498 1643 2141 1666 166 475 84,35 
% 

civil 442 1709 2151 1515 241 636 79,32 % Segarcea 
penal 33 311 344 284 0 60 82,56 % 

Total  475 2020 2495 1799 241 696 79,81 
% 

Total 
judecătorii 

 11174 35935 47109 36127 4557 10982 84,90 
% 

 
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: 
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 - fiecare persoană din societate este egală în faţa legii; 
 - 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 părţilor; 
 - comportamentul autorităţilor; 
 - importanţa, pentru părţi, a obiectului procesului. 
 
 2.2.1. Indicele general de operativitate. 
 
 Indicele general de operativitate al tribunalului în anul 2008 a fost de 91,01% 
(93,99) reprezentând un barometru al modului cum a funcţionat tribunalul şi reflectă 
răspunderea şi pasiunea dovedite de judecători şi grefieri pentru îndeplinirea 
obligaţiilor ce le revin. Volumul de activitate a implicat eforturi deosebite. 
  
 2.2.2. Operativitatea pe secţii specializate. 
 

Secţia Operativitatea % 
Civilă  81,10 86,05 
Penală 89,74 93,17 
Comercială 98,34 99,20 
Contencios adm. şi fiscal 84,30 90,61 
Conflicte de muncă 84,92 88,81 
Minori şi familie 87,50 90,69 
TOTAL 91,01 93,99 

 
 2.2.3. Operativitatea pe materii. 

 
Materia Operativitatea % 

fond  80,62 
apel  73,16 

 
civil 

recurs 83,61 
fond 92,60 
apel 72,83 

 
penal 

recurs 92,59 
fond 98,92 
apel 95,24 

 
comercial 

recurs 77,31 
fond 84,92 contencios 

adm. şi fiscal recurs 82,62 
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conflicte 
muncă 

fond 84,92 

fond 96,74 
apel 77,15 

minori şi 
familie 
- civil - recurs 89,75 

fond 71,76 
apel 70,83 

minori şi 
familie 
- penal - recurs 95,61 

 
 2.2.4. Operativitate pe judecător. 
  Secţia civilă 
 

Nume şi 
prenume 

Nr. dosare 
repartizate 

Nr. dosare 
soluţionate 

Nr. 
dosare la 

prim 
termen 

Nr. dosare 
suspendate 

Operativitate Operativitate 
fără dosare la 
prim termen 

Beucă Laura  1072 956 119 83 96,92 100 
Scumpieriu 
Alina 

766 635 79 80 93,34 100 

Marinescu 
Simona 

741 580 71 46 84,48 93,43 

Trăistaru 
Gigi 

1030 703 125 88 76,79 87,40 

Negoiţă 
Mirela 

395 363 123 102 70,07 91,89 

Mihai 
Zamfir 
Lucian  

691 512 80 89 86,97 98,36 

Dobrin 
Rodica 

736 478 90 67 74,04 84,36 

Nedelcu 
Manuela  

352 343 86 65 93,15 97,44 

Cojocaru 
Carmen  

723 589 81 84 93,08 100 

Vărzaru 
Eugenia 

931 733 79 77 87,00 95,07 

Cercel 
Anamaria 

757 604 75 46 85,86 95,30 

Cadea 
Stelian 

1093 859 128 103 88,01 99,68 

Lăloianu 
Lucia 

311 287 0 0 92,28 92,28 

Colceag 
Cristina  

799 638 94 76 89,36 100 

Gaşpar 
Rodica 

623 492 84 57 88,12 100 

TOTAL 10988 8804 1314 1063 81,10 92,89 
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GENERAL 

 
 Secţia penală  
 

Nume şi prenume 
 
 

Nr. dosare 
repartizate 

Nr. dosare 
soluţionate 

Nr. 
dosare la 

prim 
termen 

Operativitate 
 
 

Operativitate fără 
dosare la prim 

termen 

Diaconu Constantin 809 808 8 98,90 99,90 
Lăutaru Claudia 281 275 10 94,50 97,90 

Diaconescu Bogdan 234 222 19 87,70 94,90 

Moleanu Amalia 151 136 11 84,00 90,10 

Anghel Laurenţiu 298 282 0 94,60 94,60 

Georcotină Marioara 215 209 12 92,10 97,20 

Samil Aurora 202 195 0 96,50 96,50 

Tiugan Veronica 245 232 6 92,40 94,70 

Nicola Maria 242 234 9 93,20 96,70 

Stănilă Dan Verginica 201 196 11 92,50 97,50 

Şelea Camelia 133 132 9 93,00 99,20 

Prodănescu Stan 226 219 10 89,40 96,90 

Iordache Magdalena 130 121 8 87,70 93,10 

Mirea Tatiana 271 267 11 94,70 98,50 

 

Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale 
 

Nume şi prenume  
judecător 

Nr. dosare 
repartizate  

Nr. 
hotărâri 

soluţionate  

Nr. 
dosare  

la I 
termen 

de 
judecată  

Suspen 
date 

Operati
vitate  

cu 
Suspen

date  

Operativita
tea fără 

dosare la 
prim 

termen  

CÎRSTEA PETRE  1478 1205 121 133 90.52 98,59 

DINU CLAUDIA 1478 1160 121 133 87,48 95,28 

NICU MIRCEA  1509 1194 113 101 85,81 92,76 

UNCEHAŞU 
CECILIA 

1509 1105 113 101 79,92 86,38 

GAVRILĂ 
MARIANA 

1540 1189 129 224 91,75 95,05 

FLORESCU 
RALUCA 

1540 1216 129 224 93,50 94,96 

MITITELU 
CARMEN  

1484 1151 121 138 86,85 94,57 
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SIMION 
GABRIELA 

1484 1160 121 138 87,46 95,23 

STANCIU 
DUMITRU 

1548 1179 108 149 76,74 92,22 

SPIRIDON DOINA 1548 1189 108 149 83,78 92,91 

LEPĂDAT ION 877 516 112 89 68,98 79,08 

FIRU MARGA 495 407 112 71 95,96 90,29 

CAIMAC 
ADRIANA 

687 518 99 17 77,87 90.98 

BĂLTEANU 
EMILIA 

687 553 99 17 82,96 96,93 

 8807    84,92 92,51 

 Secţia  Comercială 
 - Dosare comerciale – 

Nume şi prenume Nr. dosare 
repartizate 

Nr. dosare 
soluţionate 

Nr. dosare 
la prim 
termen 

Operativi
tate 

Operativitate 
fără dosare la 
prim termen 

Mischianu Alina  892 770 6 86 92 
Osiceanu Ionica 1148 1058 8 92 98 
Anghelina Paula 1012 903 5 89 94 
Marusciac Lelia 1592 1480 6 92 98 
Dragomir Liliana 790 646 7 81 89 
Ciolofan Alina 802 657 5 82 88 
Vasile Valentina 1198 1034 5 86 91 
Cumpănaşu Onoriu 13200 13200 - 100 100 

 - Dosare faliment – 
Nume şi prenume Nr. dosare 

repartizate 
Nr. dosare 
soluţionate 

Operativitate 

Mischianu Alina  138 122 88 
Osiceanu Ionica 134 125 93 
Anghelina Paula 155 127 82 
Marusciac Lelia 150 112 75 
Dragomir Liliana 154 142 92 
Ciolofan Alina 165 125 76 
Vasile Valentina 148 106 72 

 
Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal  

 
Nume şi 
prenume 

Nr. 
dosare 
reparti

zate 

Nr. dosare 
soluţionate 

Nr. 
dosare la 

prim 
termen 

Nr. 
dosare 
suspen
date 

Operativitate  Operativit
ate fără 

dosare la 
prim 

termen 
Arif Carmen 1194 1099 62 27 94,30 99,46 
Barbu Lavinia 1159 1080 63 13 97,15 99,72 
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Comănescu 
Gabriel 

1156 1090 54 19 95,93 99,63 

Gherghină 
Claudiu 

572 516 14 15 92,83 95,16 

Mitru Carmina 1196 1047 60 17 90,96 93,66 
Zorilă 
Gheorghe 

1123 1072 40 16 96,88 98,46 

Stoiculescu 
Natalia 

1052 914 55 20 90,78 93,68 

Vasilescu 
Gabriela 

331 267 41 - 80,66 92,06 

 
 

Secţia Minori şi Familie  
 
 

Nr. dosare Nume şi prenume 
Repartizate Soluţionate 

Operativitate 

Udrea Laura 243 225 92,59% 
Comănescu 
Cristina 

423 387 91,49% 

Şelea Camelia 458 425 92,79% 
Vasilescu Gabriela 381 343 90,03% 
Bădulescu Ştefana 468 428 91,45% 
Moleanu Amalia 155 143 92,26% 
Celea Cristina 318 290 91,19% 
 
 2.3. Încărcătura pe judecător. 
 

Evoluţia 
 

Anul Nr. dosare 

Plus Minus 
2006 680 - - 
2007 830 150  
2008 853 23  

  
2.4. Concluzii. 

 
 2.4.1. Concluzii privind evoluţia indicatorilor statistici la nivelul 
tribunalului în anul 2008. 
 
 Volumul total de activitate în anul 2008 a fost mai mare cu 386 dosare decât în 
anul 2007 şi cu 8.820 dosare decât în anul 2006. 
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Volumul de activitate pe secţii specializate a cunoscut următoarele modificări: 
 
 

Nr. dosare Evoluţia volumului 
de dosare în raport 

cu 2007 

Secţia 

2006 2007 2008 Plus Minus 
Civilă 7.366 5.405 5.438 33 - 
Penală 3.204 3.588 3.176 - 412 
Comercială 18.283 18.900 20.184 1.284 - 
Contencios 
administrativ şi 
fiscal 

3.836 9.536 5.790 2.746 - 

Conflicte de 
muncă 

3.782 6.573 9.880 3.307 - 

Minori şi 
familie 

765 1.668 1.588 - 80 

 Conform indicatorilor statistici, la secţia civilă a crescut numărul cauzelor cu 33 
dosare, la secţia comercială cu 1.284 dosare, la secţia contencios administrativ şi fiscal 
cu 2.746 dosare iar la secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale cu 3.307 dosare.  
 La secţiile penală şi minori şi familie numărul cauzelor au scăzut în 2008 cu 412 
dosare şi respectiv 80 dosare în raport cu anul 2007. 
 

Volumul de activitate pe materii a cunoscut următoarea evoluţie: 
 

Nr. dosare Evoluţia Secţia Materia 
2006 2007 2008 Plus Minus 

fond 2.328 1.185 889 - 296 
apel 1.899 1.017 1.047 30 - 

 
civilă 

recurs 3.139 3.203 3.502 199 - 
fond 1.088 2.056 1.852 - 204 
apel 631 470 460 - 10 

 
penală 

recurs 1.485 1.062 864 - 198 
fond 17.845 18.555 19.590 1.035 - 
apel 2 8 21 13 - 

 
comercială 

recurs 436 337 573 236 - 
conflicte de 
muncă 

fond 3.782 6.573 9.880 3.307 - 

contencios fond 2.979 8.251 4.275 - 3.976 
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administrativ 
 

recurs 857 1.285 1.515 - 230 

civil – fond 257 654 621 - 33 
civil – apel 192 344 366 22 - 
civil - recurs 135 256 260 4 - 
penal – fond 72 164 131 33 - 
penal – apel 42 109 96 - 13 

minori şi 
familie 

penal - 
recurs 

67 141 114 - 27 

  
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 – 2008: 
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  
2008 46.056 39.653 91,01  93,99 

  
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 
2008 91,01 39.653 

 
 Cu toate că în anul 2008 s-a obţinut un indice de operativitate inferior faţă de 
anul 2005, 2006 şi 2007 numărul dosarelor soluţionate a fost mai mare cu 6.767 faţă de 
anul 2006 şi cu 12.423 faţă de anul 2005. 
 
 Evoluţia indicelui de operativitate pe secţii: 
 

Indice operativitate Secţia 
2006 2007 2008 

Civilă 88,72 83,51 81,10 86,05 
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Penală 89,01 89,99 89,74 93,17 
Comercială 98,64 97,53 98,34 99,20 
Contencios adm. 83,64 90,23 84,30 90,61 
Conflicte muncă 90,84 89,24 84,92 88,81 
Minori şi familie 71,74 92,40 87,50 90,69 
 
 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 tendinţa este, cu certitudine, aceea de creştere a volumului 
activităţii de fond în materie 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, dar şi de menţinere la nivelul anterior al cauzelor la 
secţiile penală şi minori şi familie.  
 

2.4.2. Vulnerabilităţi identificate. 
 

 a) Creşterea numărului dosarelor înregistrate la secţiile conflicte de muncă şi 
asigurări sociale, contencios administrativ şi fiscal şi comercială faţă de 2007 cu 3.307, 
2.746 şi respectiv 1.284 dosare. 
 

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 2008 un judecător a fost delegat la Oficiul Registrului Comerţului, un 
judecător la penitenciar, iar 5 judecători au participat la desfăşurarea alegerilor locale şi 
parlamentare (5 luni). 
 De asemenea, potrivit Regulamentului de ordine interioară, au fost delegaţi să 
îndeplinească alte atribuţii decât cele privind activitatea de judecată un număr de 69 
judecători: 

Activitatea Nr. judecători 
Executări penale – Secţia penală 2 
Executări penale – Secţia Minori şi familie 2 
Pregătire profesională grefieri 6 
Executări civile 2 
Analiza practicii instanţelor de control judiciar 10 
Organizarea studiului profesional 10 
Publicarea hotărârilor pe portalul instanţei 12 
Discutarea practicii neunitare la nivelul Curţii de Apel 12 
Repartizarea aleatorie a cauzelor 6 
Aplicarea apostilei 7 
   
 c) Condiţiile de muncă improprii. 
 d) Stare de sănătate. 
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 În anul 2008 personalul tribunalului a beneficiat de 1.478 zile concediu medical, 
din care 883 zile judecătorii şi 595 de zile personalul auxiliar. 
 
 2.4.3. Măsuri de remediere propuse. 

a) Apreciem că este necesară generalizarea instituirii judecătorului unic în primă 
instanţă în materia conflictelor de muncă. În felul acesta s-ar ţine seama de posibilităţile 
concrete din tribunale şi s-ar respecta două recomandări ale Comitetului Miniştrilor din 
cadrul Consiliului Europei – Recomandarea nr. (86)12 în 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) Conducerea tribunalului a presupus, şi Colegiul de conducere a aprobat, 
redistribuirea resurselor umane la secţiile unde a crescut numărul cauzelor înregistrate. 
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CAPITOLUL 3.  
 

ANALIZA CALITATIV Ă A ACTIVIT ĂŢII TRIBUNALULUI 
 
 
 
 3.1. Efectele modificărilor legislative survenite în 2008 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. 
 Astfel: 
 - Principala modificare legislativă survenită în anul 2008 a privind modificarea 
componenţei completului de judecată în materia contenciosului-administrativ. 

Potrivit disp. Art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ completul de judecată este format din doi judecători. Prin Legea Nr. 97 
din 14 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2007 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei a fost 
modificată dispoziţia respectivă astfel că în prezent completul de judecată în cauze fond 
este alcătuit dintru-un singur judecător. 

De asemenea, dispoziţiile art. 51 din Legea nr. 51/2006 a fost modificate prin 
O.U.G. nr. 13/2008 astfel că în prezent soluţionarea litigiilor contractuale dintre 
operator şi utilizator, inclusiv a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor 
furnizate/prestate, se realizează de instanţele competente potrivit legii, respectiv 
instanţele de drept comun şi nu de instanţa de contencios administrativ cum era 
prevăzut în forma anterioară modificării. 

 
 - În anul 2008 au avut loc modificări legislative în materia conflictelor de muncă 
şi asigurări sociale. 
 Acestea nu au influenţat însă, în mod semnificativ activitatea secţiei. 
 Volumul mare de activitate al secţiei a fost determinat de acţiunile introduse de 
salariaţii S.C. PETROM S.A., S.C. PSV COMPANY S.A., FILARMONICA 
CRAIOVA, TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET „COLIBRI”  pentru respectarea 
dispoziţiilor din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate şi la nivel de ramură 
şi de acţiunile introduse de Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Dolj şi de Uniunea 
Sindicatelor Independente din Învăţământ Dolj pentru respectarea dispoziţiilor art. 50 
din Legea nr. 128/1997. 
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 - Multiplele modificări legislative survenite în materie penală în cursul anului 
2008 au determinat o mai accentuată responsabilizare a judecătorilor şi personalului 
auxiliar în ce priveşte formarea profesională, au fost discutate lunar în cadrul şedinţelor 
de învăţământ profesional modificările legislative survenite pe baza referatului întocmit 
de judecătorul delegat cu studiul profesional; modificările aduse Legii nr. 302/2004 
privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală prin Legea nr. 222/2008, a 
determinat înfiinţarea cu data intrării în vigoare a legii, a încă 2 registre la secţia penală, 
respectiv Registrul de evidenţă a sesizărilor privind extrădarea, cu menţiunile arătate la 
art. 67 alin 3/1 din lege, şi Registrul de evidenţă a mandatelor europene de arestare, cu 
menţiunile arătate în art. 81 alin. 7 din lege, aceste registre nefiind destinate publicităţii. 
 
 - În anul 2008 nu au fost modificări legislative care să influenţeze în mod direct 
activitatea secţiei civile. 
 Singurul motiv care a condus la înregistrarea unui număr mai mare de dosare în 
apel faţă de anul 2007, a fost acela al creşterii valorii bunurilor ce fac obiectul dosarelor 
şi depăşirii plafonului de 1 miliard, ceea ce a determinat calificarea căii de atac din 
recurs în apel. 
 
 - Tot în cursul anului 2008, prin O.U.G nr. 52 din 21.04.2008, au fost aduse 
modificări şi completări ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi 
completări ale Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului, iar prin O.U.G nr. 173 
din 19.11.2008 a fost modificată şi completată Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, însă aceste modificări nu au influenţat activitatea secţiei. 
 Influenţe asupra activităţii secţiei a avut decizia nr. 32 din 09.06.2008 a Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie care a stabilit ca fiind evaluabile în bani litigiile civile şi 
comerciale având ca obiect constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept 
patrimonial, constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea, rezilierea unor acte juridice 
privind drepturi patrimoniale. 
 Întrucât pe rolul secţiei era înregistrat un număr mare de cauze având ca obiect 
constatarea dreptului de proprietate, valoarea fiind sub 100.000 lei, a fost declinată 
competenţa de soluţionare a acestor cauze în favoarea judecătoriei. 
 Pe de altă parte, sentinţele ce fuseseră deja pronunţate în cauzele având ca obiect 
constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial, constatarea nulităţii, 
anularea, rezoluţiunea, rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale, cu 
valoare sub 100.000 lei, au fost anulate de instanţa de control judiciar. 

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 102 din 3 septembrie 2008 emisă de Guvernul 
României şi publicată în Monitorul Oficial nr. 639/ 5 septembrie 2008, s-a modificat şi 
completat Legea 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei. 

Astfel, s-a introdus la art. 2 un principiu nou, acela al garantării confidenţialităţii, 
în ceea ce priveşte datele de identificare ale adoptatorului/ familiei adoptatoare şi 
părinţilor fireşti, dispoziţie impusă de necesitatea apărării interesului superior al 
copilului, dreptului părţilor la ocrotirea vieţii private şi datelor cu caracter personal, ce 
ar fi afectate prin faptul citării părinţilor fireşti în acelaşi dosar cu părinţii adoptatori, cu 
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încălcarea astfel a art. 20 din Convenţia Europeană în materia adopţiei de copii, 
încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967, la care România a aderat prin Legea 15/1993. 

Alin. 2 şi 3 al art. 15 s-a modificat, în sensul că, în situaţia adopţiei copilului de 
către soţul părintelui său, consimţământul părintelui firesc se dă în faţa instanţei de 
judecată odată cu soluţionarea cererii de încuviinţare a adopţiei, instanţa solicitând 
totodată direcţiei raportul de consiliere şi informare care confirmă îndeplinirea 
obligaţiei prevăzută de art. 14. 

S-a introdus un alineat nou la art. 22, ce prevede că la judecarea cererilor 
referitoare la deschiderea procedurii adopţiei interne a copilului, se citează părinţii 
fireşti ai acestuia/ tutorele şi direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul 
copilului. 

Şi articolului următor, art. 23, i s-au introdus noi aliniate referitoare la necesitatea 
menţionării în dispozitivul hotărârii de admitere a cererii de deschidere a procedurii 
adopţiei interne a menţiunii despre constatarea existenţei consimţământului ambilor 
părinţi/ al unui părinte, al tutorelui sau despre suplinirea consimţământului în condiţiile 
art. 13. 

S-au introdus alte 5 articole noi: 23 ind. 1- 23 ind. 5. 
 Aceste modificări legislative nu au influenţat însă în mod semnificativ activitatea 
secţiei.  

De asemenea, prin Legea 222/2008 a fost modificată şi completată Legea 
302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, însă aceste 
modificări legislative au presupus doar o nouă redistribuire a sarcinilor personalului ce-
şi desfăşoară activitatea în cadrul secţiei. 

 
 

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. 
Repartizarea dosarelor s-a realizat în program informatizat ECRIS, ţinându-se 

seama de complexitatea cauzelor, termenul alocat şi încărcătura pe şedinţa de judecată. 
 Planificarea şedinţelor de judecată şi stabilirea componenţei completelor a fost 
realizată pentru întregul an 2008, 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, întocmindu-se procese verbale de înlocuire a membrilor completului 
iniţial investit. 

În repartizarea aleatorie a cauzelor au fost avute în vedere modificările şi 
completările aduse Regulamentului prin Hotărârea nr. 614 din 26 iunie 2008 a CSM, 



 21 

precum şi concluziile la care Colegiul de conducere al Curţii de Apel Craiova a ajuns în 
urma discuţiilor purtate referitoare la modificarea Regulamentului: 

 - art. 96 ind. 1 alin 2: cererile privind măsurile asiguratorii primesc număr 
nou atunci când nu este pe rol judecată asupra fondului şi se repartizează 
aleatoriu în sistem informatic, urmând ca dosarul asupra fondului să primească 
un nou număr şi o nouă repartizare în sistem informatic. 
 - art. 98 alin. 3: incidentul care priveşte întregul complet de judecată se 
soluţionează de completul cu numărul următor. Dacă acesta admite cererea - de 
abţinere, de recuzare, incompatibilitate - cauza va fi repartizată aleatoriu în 
sistem ciclic de preşedintele secţiei. Se ţine o evidenţă a repartizării ciclice 
generală, pentru toate ipotezele de repartizare ciclică, pe faze procesuale - fond, 
apel, recurs. 
 - art. 93 alin 4: pentru incidentele care privesc o parte din membrii 
completului, participă la soluţionarea cererii de abţinere sau recuzare judecătorul 
din planificarea de permanenţă, iar în caz de admitere acelaşi complet, în 
componenţa de la incident, păstrează dosarul până la pronunţarea soluţiei. În 
situaţia tranzitorie - când incidentul s-a ivit mai înainte de modificarea ROI şi s-a 
acordat termen după modificare, la primul termen de judecată după modificare 
intră judecătorul din planificarea de permanenţă de la termenul respectiv, urmând 
ca acesta să participe la judecată la toate termenele ulterioare, până la 
pronunţarea soluţiei. 
Deşi absenţa este considerată tot un incident, regula nu se aplică, urmând ca 

judecătorul care a absentat la întreaga şedinţă să îşi reia locul în complet la termenele 
următoare. 

 - Ipoteza I - se aplică atunci când incidentul s-a invocat în timpul şedinţei 
de judecată - la soluţionarea incidentului intră judecătorul din planificarea de 
permanenţă din ziua şedinţei, indiferent că acesta este soluţionat în aceeaşi zi sau 
ulterior. 
 - Ipoteza a II a - se aplică atunci când incidentul s-a invocat între termene - 
la soluţionarea incidentului intră judecătorul din planificarea de permanenţă 
aferentă zilei în care s-a stabilit termenul de judecată, indiferent când acesta este 
soluţionat. 
 - art. 98 alin. 7- în cazul unei pluralităţi de incidente primează absenţa, 
încât primul judecător din planificarea de permanenţă intră în locul judecătorului 
absent pe toate dosarele din şedinţa respectivă, iar următorii judecători din 
planificare pe incidentele referitoare la abţineri şi recuzări. În cazul mai multor 
abţineri sau recuzări în dosare în aceiaşi şedinţă de judecată intră acelaşi 
judecător din planificarea de permanenţă. În cazul mai multor abţineri sau 
recuzări în dosare din şedinţe de judecată diferite intră judecători diferiţi din 
planificarea de permanenţă. 
 - art. 99 alin. 5- repunerea pe rol se face de acelaşi complet care a dispus 
suspendarea ( ca număr de complet, indiferent de componenţa actuală). În cazul 
în care acest complet a fost desfiinţat sau nu mai are aceeaşi componenţă, dosarul 
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se va repartiza completului care are acelaşi număr în noua configuraţie - 
indiferent de componenţa actuală - iar dacă un asemenea număr nu mai există 
dosarul se va repartiza completului imediat următor competent să judece cauza 
corespunzător fazei procesuale în care se află. La soluţionarea cererilor de 
îndreptare eroare materială şi de completare a hotărârii intră judecătorii care au 
pronunţat soluţia dacă funcţionează în cadrul instanţei, indiferent de secţia unde 
funcţionează la momentul respectiv. 
 - art. 99 alin. 7- în compunerea completului de divergenţă ( nu este 
obligatorie ordinea prevăzută de lege) se recomandă includerea judecătorului din 
planificarea de permanenţă, iar în ipoteza preşedintelui, vicepreşedintelui sau 
preşedintelui de secţie se recomandă luarea în considerare a specializării 
judecătorului cu funcţie de conducere. 
 - art. 99 alin. 9- cererea de suspendare a executării hotărârii supuse căii de 
atac înregistrată înainte de sosirea dosarului de fond primeşte număr nou şi se 
repartizează aleatoriu în sistem informatic. Calea de atac păstrează numărul 
dosarului de fond şi se repartizează aleatoriu în sistem informatic. 
 - art. 99 ind. 2 alin. 4- se generează număr nou de dosar în situaţia casării 
cu trimitere, pentru contestaţii în anulare şi revizuiri şi se repartizează aleatoriu 
în sistem informatic. În ipoteza în care calea de atac extraordinară se 
soluţionează în două etape, rejudecarea cauzei se face în dosarul cu numărul 
iniţial, care se finalizează cu o nouă hotărâre în locul celei care a fost anulată, de 
completul căruia i-a fost repartizată calea de atac extraordinară. 
Modificarea obiectului cauzei în sistemul informatic, introdusă greşit, indiferent 

de faza procesuală se face numai în baza dispoziţiei completului sau judecătorului care 
verifică concepta pentru primul termen de judecată. 
 

• Concluziile controlului efectuat de Inspecţia judiciar ă a Consiliului 
Superior al Magistraturii în anul 2008. 

 
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 hotărâri 
ale  colegiului de conducere mai multe modificări, urmare a schimbării componenţei 
secţiilor. 

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

situaţii de absenţă, cât şi pentru situaţii de incompatibilitate.   
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Serviciul de permanenţă este asigurat de un număr de judecători care nu sunt 
planificaţi în şedinţă de judecată în ziua respectivă. Aceştia participă la  şedinţele în 
care se înlocuiesc judecătorii  care lipsesc în acea zi pentru diferite motive, în cauzele 
în care se impune recalificarea căii de 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 listă 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.  

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 privinţa 
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 verificărilor efectuate prin sondaj s-a constatat respectarea principiului 

continuităţii completului de judecată, mai puţin în situaţia modificării componenţei 
acestuia prin hotărârea colegiului de conducere.  

  
 8. 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. 

 
 9. 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. 
  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  au fost evidenţiate, potrivit  art. 95 
al. 9 din Regulamentul de ordine interioară 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 32 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.  

 
 

3.3. Durata de soluţionarea cauzelor. 
 
Judecarea fiecărei cauze într-un termen adecvat protejează părţile împotriva 

duratei excesive a procedurilor şi contribuie la asigurarea eficienţei şi credibilităţii 
actului de justiţie. 

La fiecare secţie au fost analizate 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 să se 
renunţe la „practica amânărilor”. Amânările repetate de soluţionare a unui dosar se 
datorează atât instanţei (ex. necitarea unei părţi), cât şi părţilor (ex. invocarea excepţiei 
de neconstituţionalitate), avocaţilor lor ( ex. amânare pentru lipsa apărătorului) sau a 
altor participanţi în proceduri (ex. instituţia solicitată nu răspunde la adresa instanţei). 

Astfel problema nu mai este „soluţionarea la timp  a dosarelor de către 
complete”, ci „soluţionarea la timp a cauzelor de amânare”, la care trebuie să concure 
toţi cei care au legătură cu procedura în derulare. 
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Cum creşterea numărului de litigii nu poate fi controlat de preşedintele secţiei, 
acestuia nu-i rămâne decât să găsească mijloacele interne pentru depăşirea fiecărei 
etape. În acest context preşedintele secţiei 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 judecătorilor la două şi trei şedinţe săptămânal; 
• reducerea termenelor de judecată între şedinţe; 
• analiza cauzelor obiective şi subiective care au determinat nejustificat 

amânarea judecării; 
• monitorizarea situaţiei dosarelor directe mai vechi de 1 an, iar pentru cele 

aflate în apel sau recurs mai vechi de 6 luni; 
• monitorizarea şedinţelor de judecată şi planificarea acestora în trei şi patru 

timpi; 
• prevenirea înregistrării unor cereri de chemare în judecată, în garanţie, 

întâmpinări, care nu îndeplineau condiţiile cerute de lege; 
• verificarea activităţii grefierilor de şedinţă; 
• verificarea temeiurilor juridice de suspendare şi repunerea pe rol în mod 

repetat a unor dosare; 
• aplicarea normelor de procedură privind sancţionarea faptelor prevăzute de 

lege care împiedică desfăşurarea în bune condiţii a proceselor şi implicit 
întârzierea nejustificată a soluţionării cauzelor; 

• creşterea numărului completelor la Secţia conflicte de muncă şi asigurări 
sociale. 

 
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; 
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- 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 instanţelor în „maşini de judecat”; 
- dezechilibru între resurse şi cerinţe prea pretenţioase; 

 
Pentru anul 2009, 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 prevăzute de lege:amenzi,decădere,suspendare; 
- citarea părţilor la o anumită oră; 
- citarea telefonică,în penal; 
- respingerea probelor inutile; 
- folosirea instituţiei comisiei rogatorii; 
- folosirea în mod  excepţional a amânării pronunţării hotărârii şi pentru o 

durată cât mai redusă; 
- regândirea conţinutului hotărârii (care nu trebuie să fie narativ). 
- Stabilirea unor termene în concordanţă cu termenul fixat pentru efectuarea 

expertizelor. 
 

• Soluţii la nivelul instanţei: 
- întâlniri între judecători şi conducerea tribunalului pentru analiza aspectelor 

administrative ce conduc la tergiversarea soluţionării cauzelor; 
- consultări la nivelul tribunalului, implicând preşedintele, 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. 
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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 jurisprudenţa 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 administrativă 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. 
 

3.4. Creşterea gradului de specializare în activitatea judiciară. 
 

 3.4.1. Situaţia secţiilor specializate. 
 
 În cadrul tribunalului funcţionează 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 funcţionează potrivit legii complete specializate: 

 
Secţia Specializare în materia Nr. complete 
Civilă Funciare 

Drept de proprietate 
intelectuală 

14 

3 fond 
2 apel 

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

 
Penală 

Infracţionalitate informatică 2 fond 
Comercială Faliment 7 fond 
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 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 calităţii actului de justiţie. 
 Existenţa şi funcţionarea secţiilor specializate au determinat scăderea numărului 
hotărârilor împotriva cărora au fost formulate căi de atac, dar şi scăderea numărului 
hotărârilor 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 : 

• cunoaşterea regulilor dreptului comunitar prevăzute 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 datorită 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 participării 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 neştiinţa 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 cunoştinţelor teoretice 
de specialitate este în esenţă şi în mod firesc un demers individual. Depinde însă de 
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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 de cursuri, 
seminarii şi simpozioane, la care au participat judecători. 

 
Secţia civilă 
 

Nr. 
crt. 

Nume 
judecător 

Tema 
seminarului  

Loc 
desfăşurare 

Perioada  

1. Laura Beucă  Politici publice 
în justiţie 

Craiova  mai 2008 

2. Nedelcu 
Manuela 

Combaterea 
discriminării 

Pârâul Rece  noiembrie 
2008 

3. Marinescu 
Simona 

Limba franceză Bucureşti  octombrie 
2008 

4. Cadea Stelian 1.Combaterea 
discriminării  
2.Combaterea 
discriminării  

 Bucureşti  
 
Pârâul Rece 

iunie 2008 
 
noiembrie 2008 

5. Scumpieriu 
Alina  

Combaterea 
discriminării  

 Bucureşti  iunie 2008 

6. Dobrin Rodica   Restituiri 
imobile   

Timişoara   martie 2008 

7. Colceag 
Cristina  

 Combaterea 
discriminării 

Pârâul Rece  noiembrie 
2008 

 
Secţia penală. 
 

Nr. 
crt. 

Nume 
judecător 

Tema seminarului  Loc 
desfăşurare 

Perioada  

1. Stănică Dan 
Verginica 

-Traficul de droguri 
- IT 

Bucureşti 
 
- Bucureşti 

Octombrie 
2008 
Septembrie 
2008 

2. Şelea Camelia -Drept comunitar; 
-Infracţiuni de 
corupţie 

Bucureşti 
 
 
Bucureşti 

Februarie 2008 
 
 
Februarie 2008 
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3. Moleanu 

Amalia 
-Drept comunitar; 
-Combaterea 
discriminării rasiale 
şi etnice; 
- Procedurile  Curţii 
Europene de Justiţie, 
rolul instanţelor 
naţionale 
-Cooperare judiciară 
internaţională în 
materie penală; 
-Infracţiuni de 
corupţie; 
-Justiţia în era 
digitală.Criminalitate 
informatică; 
-Justiţia 
comunitară.Procedura 
hotărârii preliminare; 

Timişoara 
Iaşi 
 
 
Timişoara 
 
 
 
Craiova 
 
 
Craiova 
 
Timişoara 
 
 
Scorniceşti 

Februarie 2008 
Martie 2008 
 
 
Aprilie 2008 
 
 
 
Iunie 2008 
 
 
Decembrie 
2008 
Decembrie 
2008 
 
Decembrie 
2008 

4. Nicola Maria -Limba 
engleză.Terminologie 
juridică 

Bucureşti Noiembrie 
2008 

5. Tiugan 
Veronica 

Metodologia actului 
de justiţie 

Bucureşti Octombrie 
2008. 

 

Secţia comercială 
 

Nr.crt.  Nume 
judecător 

Temă seminar Loc 
desfăşurare 

Perioada 

1. Alina 
Mischianu 

1. Politici publice 
în justiţie 
 2. Drept comercial 
-  Practică 
neunitară 

Craiova 
 

Bucureşti 

12-13 mai 
2008 

 
03-05.11.2008 

2. Ionica 
Osiceanu 

1. Franceză 
juridică 
2. Drept comercial 
- Practică neunitară 

Bucureşti 
Bucureşti 

22-23.09.2008 
03-05.11.2008 

3. Valentina 
Vasile 

 1.Dreptul 
concurenţei 

Bucureşti 16-17.06.2008 

4. Paula 
Anghelina 

 1.Legislaţia 
naţională în 

Bucureşti 07-08.12.2008 
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domeniul 
concurenţei 

5. Liliana 
Dragomir 

 1.Drept comercial 
- Practică neunitară 

Bucureşti 10-12.03.2008 

6. Lelia 
Marusciac 

1.Regulamente 
comunicare New 

generation, 
aplicabile în cadrul 
cooperării judiciare 
în materie civilă şi 
comercială între 
Statele Uniunii 

Europene 

Drobeta Turnu 
Severin 

20-21.03.2008 

7. Alina Ciolofan 1. Drept comunitar 
- Principii 
Generale 
2. Formarea în 
drept comunitar 
3. Drept 
comunitar-
procedurile Curţii 
Europene. Rolul 
Instanţelor 
naţionale 
 4. Judecătorul 
român, judecător 
european - sesiune 
de formare privind 
aspecte de drept 
comunitar( 
formator ) 
5. Judecătorul 
român, judecător 
european - sesiune 
de formare privind 
aspecte de drept 
comunitar( 
formator ) 
6. Drept comercial 
- Practică neunitară 

  

Bucureşti 
 

Sovata 
 

Bucureşti 
 
 
 

Timişoara 
 
 
 

Sinaia 
 
 
 

Bucureşti 

31.01-
01.02.2008 

 
31.03- 

04.04.2008 
 

       10-
11.04.2008 

 
 
 

21-23.05.2008 
 
 
 

28-30.05.2008 
 
 
 

03-05.11.2008 
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Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale 
 

Nr.crt.  Nume 
judecător 

Tema 
seminar 

Loc de 
desfăşurare 

Perioada 

1. Doina Spiridon Dreptul 
muncii 

Bucureşti 
 

Iunie 2008 

2. Cecilia Uncheaşu - Dreptul 
muncii 

- Combaterea 
discriminării 

Bucureşti 
Pârâul Rece 

 

Iunie 2008 
Octombrie 

2008 

3. Emilia Bălteanu    -Combaterea 
discriminării             
- Combaterea 
discriminării 

Bucureşti 
 

Pârâul Rece 
 

Iunie 2008 
 

Noiembrie 
2008 

4. Gabriela Simion Dreptul 
muncii 

Bucureşti 
 

Iunie 2008 
 

5. Dumitru Stanciu 
 

- Dreptul 
muncii 

Bucureşti 
 

Octombrie 
2008 

6. Carmen Mititelu 
 

- Drept 
comunitar 
- Dreptul 
muncii 

- Management 
 

Bucureşti 
Bucureşti 
Bucureşti 

 
 

Ianuarie 
2008 

Februarie 
2008 

Octombrie 
2008 

7. Mariana Gavrilă - Drept 
comunitar 

Timişoara  
 

Februarie, 
Aprilie, 
Iunie, 

Septembrie 
2008 

8. Cîrstea Petre 
 

- Drept 
comunitar 

- Dreptul 
muncii 

Sovata 
Craiova 

 

Iunie 2008 
Aprilie 2008 
 

9. Claudia Dinu 
 

Dreptul 
muncii 

Craiova Aprilie 2008 
 

10. Mircea Nicu - Combaterea 
discriminării 

- Limba 
Franceză 

Bucureşti 
 

             Bucureşti 

Iunie 2008 
 

Septembrie 
2008 
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Secţia Minori şi Familie  
 

Nr. 
crt. 

Nume/prenume 
judecător 

      Tema 
seminar 

         Loc               
desfăşurare 

       Perioada 

1. Ştefana Bădulescu Drept comunitar Timişoara 21.03.2008-
23.05.2008 

2. Laurenţiu Anghel A III-a conferinţă 
internaţională de 
criminalistică 

Alba Iulia 03.06.2008-
05.06.2008 

3. Ştefana Bădulescu Justiţia în 
interesul copilului 

Bucureşti 13.10.2008-
14.10.2008 

 
Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal  
 

Nr. 
crt. 

Nume/prenume 
judecător 

      Tema 
seminar 

         Loc                  
desfăşurare 

       Perioada 

1.  Claudiu 
Gherghină 

-Practici unitare 
în aplicarea legii 
accesului la 
informaţii de 
interes public, 
Legea nr. 
544/2001 pentru o 
transparenţă reală 
la nivelul 
instituţiilor 
publice din 
România; 
-Dreptul 
concurenţei 
neloiale. 

Sinaia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti 

Martie 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iunie 2008 

2. Arif Carmen -Dreptul mediului 
-Strategii de 
comunicare şi 
relaţii publice ale 
sistemului 
judiciar; 
-Transparenţa în 
justiţie; 

Sovata 
Craiova 
 
 
 
 
Craiova 

Iunie 2008 
Martie 2008 
 
 
 
 
Septembrie 2008 
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3. Mitru Carmina 
 
 
 

-Drept 
administrativ 

Bucureşti Aprilie 2008 

4. Stoiculescu 
Natalia 

-Drept 
administrativ; 
-Trafficking of 
fake products and 
protection action 
in UE; 
-Admisibilitatea  
sau 
inadmisibilitatea 
acţiunii în 
revendicare 
formulată de un 
coproprietar 
raportat la 
practica judiciară 
internă şi hotărâri 
CEDO în cauza 
Lupaş ş.a. 
împotriva 
României 

Bucureşti 
 
Italia 
 
 
 
Bucureşti 

Martie 2008 
 
Mai 2008 
 
 
 
Septembrie 2008 

5. Comănescu 
Gabriel 

-Transparenţă în 
justiţie(două 
module) 

Bucureşti Septembrie 2008 

 
 
3.5. Indici de calitate. 
 
 
Pentru evaluarea calităţii actului de justiţie, cât de cât ştiinţific,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 căile 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. 
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3.5.1. Ponderea atacabilităţii hotărârilor şi indicele de casare. 
 
 

Hotărârile Secţia 
Pronunţate Atacate Casate 

Indice 
de 

casare 

Indice de 
atacabilitate 

Civilă 3.947 553 15 0,37 14,01 
Penală 2.850 293 4 0,14 10,28 
Comercială 19.668 882 20 0,10 4,48 
Contencios 
administrativ şi fiscal 

4.702 1.324 40 0,85 28,15 

Conflicte de muncă şi 
asigurări sociale 

7.142 3.913 62 0,86 54,78 

Minori şi familie 1.344 151 4 0,29 11,23 
TOTAL 39.653 6.116 145 0,36 15,42 

 
3.5.2. 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 lămurirea pe deplin a cauzei; 
 
 Secţia penală 
 
- aspecte de nelegalitate care s-au datorat unor interpretări diferite a dispoziţiilor 

legale, spre exemplu sub aspectul alegerii pedepselor accesorii şi complementare 
prevăzute de art. 64 Cod penal, raportat şi la jurisprudenţa CEDO, lipsa procedurii de 
citare cu unele din părţile din proces, lipsa apărătorului când apărarea era obligatorie 
conform legii; 

- aspecte de netemeinicie referitoare la individualizarea judiciară a pedepselor, 
alegerea modalităţii de executare. 

 
Secţia Comercială 
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 - soluţionarea cauzelor având ca obiect constatarea existenţei sau inexistenţei 
unui drept patrimonial, constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea, rezilierea unor acte 
juridice privind drepturi patrimoniale, cu valoare sub 100.000 lei (prin decizia nr. 32 
din 09.06.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a stabilit ca fiind evaluabile în 
bani litigiile civile şi comerciale având ca obiect constatarea existenţei sau inexistenţei 
unui drept patrimonial, constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea, rezilierea unor acte 
juridice privind drepturi patrimoniale, indiferent dacă este format petitul accesoriu 
privind restabilirea situaţiei anterioare); 
 - închiderea procedurii insolvenţei fără ca lichidatorul judiciar să facă dovada 
încercării punerii în executare a sentinţei prin care a fost admisă cererea având ca obiect 
antrenarea răspunderii patrimoniale a administratorului social. 

 
Secţia Minori şi Familie 

 
 - 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 părţii la domiciliu, fiind incident cazul de 
casare prev. de art. 304 pct. 5 cod proc. civ. 

- 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;  
  
 Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal 
 
 - necitarea  în cauză a emitentului sau a beneficiarului actului administrativ sau 
administrativ – fiscal; 
 - soluţionarea cauzei prin admiterea unei excepţii neântemeiate (de ex. 
tardivitate, inadmisibilitate). 
 

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 . 
 
3.5.3. Situaţia centralizată a coeficienţilor de atacabilitate şi 

casare: 
 
Secţia Nr. hotărâri 

pronunţate 
Ponderea 

atacabilităţii % 
Indicele de 
casare % 

Civilă 1.313 41,92 1,39 
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Penală 1.949 16,62 1,74 
Comercială 19.668 23 2 
Contencios adm. 
şi fiscal 

4.475 17,30 3,38 

Minori şi familie 1.344 11,23 1,98 
Conflicte de 
muncă 

7.142 54,79 2,25 

TOTAL 35.897 27,47 
6384 hotărâri 

2,12 
234 hotărâri 

  
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. 

Pentru remedierea acestei situaţii şi asigurarea securităţii raporturilor juridice în 
conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi Curţii de Justiţie 
a Comunităţilor Europene, se impun în continuare următoarele măsuri: 

• îmbunătăţirea accesului judecătorilor la jurisprudenţă şi la Monitorul Oficial; 
• asigurarea unei practici judiciare unitare la nivelul secţiei; 
• identificarea problemelor de drept care determină practică judiciară 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 recursurilor în interesul legii; 
• elaborarea şi publicarea unui studiu privind practica judiciară în materia 

recursului pronunţat în ultimă instanţă, în care tribunalul este instanţa de 
reglare a practicii judiciare la nivel judeţean. 

 
3.7. Aplicarea dispoziţiilor Convenţiei Europene pentru Apărarea 

Drepturilor Omului şi a Libert ăţilor Fundamentale, astfel cum sunt 
interpretate în jurispruden ţa Curţii Europene a Drepturilor Omului , în 
activitatea judecătorilor tribunalului .  
  
 Aplicarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului  în hotărârile 
tribunalului a privit următoarele probleme de drept: 
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- 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. Câteva 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 cărora 
tratatele ratificate fac parte din dreptul intern (art. 11), iar drepturile şi libertăţile 
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 dispoziţiile Convenţiei 
Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, astfel 
cum sunt interpretate în Jurisprudenţa CEDO. 

 
3.7.2. Aplicarea Jurisprudenţei  Curţii Europene a Drepturilor 
Omului în hotărârile tribunalului. 
 

Secţia Dosar Nr. hotărâre Problema de drept 
24848/215/2007 d.c.596/21.11.2008 Art. 14 din CEDO-problema 

discriminării elevilor de etnie 
rromă. 

16115/215/2007 d.c.609/25.11.2008 Art.1 din Protocolul 1 la 
CEDO-protejarea dreptului 
de proprietate şi 
imposibilitatea şi 
neprelungirea de drept a 
contractelor de închiriere 
după data de 08.04.2004. 

Civilă 

18258/63/2008 s.c.397/10.12.2008 Art.2. din Protocolul adiţional 
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nr. 4 alin.3 al CEDO-
restrângerea unor drepturi, 
decât prin prevederi legale 
care constituie măsuri 
necesare pentru securitatea 
naţională, siguranţa publică, 
menţinerea ordinii,etc – libera 
circulaţie a persoanelor. 

3390/91/2008 s.c.362/27.11.2008 Libera circulaţie a 
persoanelor 

19348/63/2008 s.c.405/17.12.2008 Libera circulaţie a 
persoanelor 

 d.p.216/2008,224/2
008,225/2008,230/
2008,246/2008,255
/2008,261/2008,27
2/2008,s.p.34/2008 

Stabilirea corectă a 
pedepselor accesorii a 
interzicerii drepturilor 
prevăzute de at. 64 C.p.; 

 s.p.505/2008 Aplicarea disp.art.5 al.1 lit.e 
din CEDO şi jurisprudenţa 
CEDO rap. la disp.art. 162 
C.p.p. privind luarea 
măsurilor de siguranţă, în ce 
priveşte respectarea 
garanţiilor speciale pe care le 
implică privarea de libertate a 
persoanelor ce suferă de boli 
mintale(cazul Winterwerp c. 
Olandei şi Lubereti c. Italiei) 

2053/85/2007 Înch. din 
16.12.2008 

Aplicarea disp. art. 5 
paragraful 3 din CEDO 
privind criterii relevante 
privind necesitarea menţinerii 
arestării preventive a 
inculpaţilor (cazul Pantano c. 
Italia, Pasinki c. Poloniei, 
Sevk c. Turciei, Wolf c. 
Poloniei); art. 6 paragraful 3 
lit.c din CEDO privind 
termenul rezonabil al arestării 
preventive(cazul Dudek c. 
Poloniei, Buta c. Poloniei); 

Penală 

2053/85/2007 Înch.164/06.10.2008 Aplicarea jurisprudenţei 
CEDO(cauza  Dumitru 
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Popescu c. României)privind 
competenţa exclusivă a 
instanţei de judecată cu 
privire la administrarea, 
valabilitatea şi forţa probantă 
a probelor, asupra utilizării 
interceptărilor telefonice în 
litigiu ca probă şi analizarea 
legalităţii şi pertinenţei lor în 
cauză; 

 d.p.268/23.05.2008 Aplicarea disp.art. 6 
paragraful 1 din CEDO în 
materia extinderii controlului 
instanţei judecătoreşti 
inclusiv sub aspectul 
cenzurării temeiului rezoluţiei 
de scoatere de sub urmărire 
penală. 

 s.c.3980/06.06.2008 Aplicarea dispoziţiilor 
referitoare la interzicerea 
discriminării, astfel cum au 
fost reglementate în art. 14 
din CEDO 

 s.c.3236/06.05.2008 Aplicarea dispoziţiilor 
referitoare la interzicerea 
discriminării, astfel cum au 
fost reglementate în art. 14 
din CEDO 

Conflicte 
de muncă 
şi 
asigurări 
sociale 

 s.c.1669/24.03.2008 Aplicarea dispoziţiilor 
referitoare la interzicerea 
discriminării, astfel cum au 
fost reglementate în art. 14 
din CEDO 

La soluţionarea cauzelor aflate pe rolul Secţiei Minori şi Familie, s-au avut în 
vedere atât disp. CEDO, cât şi a celorlalte convenţii internaţionale în domeniu familiei, 
aşa cum acestea au fost dezvoltate în jurisprudenţa CEDO. 

Astfel, de exemplu , prin decizia civilă nr. 30/2008, s-a statuat că bunicii au 
dreptul de a păstra legături personale cu minorul. 

 În considerentele acestei decizii, s-a arătat că potrivit art. 14 AL. 1 DIN Legea 
nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului „copilul are dreptul 
de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele , precum şi cu alte 
persoane faţă decare copilul a dezvoltat legături de ataşament.” 
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Mai mult, potrivit al.3 al aceluiaşi articol „părinţii sau alt reprezentant legal al 
copilului nu pot împiedica relaţiile personale ale acestuia cu bunicii, fraţii şi surorile ori 
cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, decât în cazurile 
în care instanţa decide în acest sens, apreciind că există motive temeinice de natură a 
primejdui dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului”. 

S-a mai arătat că aceste dispoziţii din legea naţională sunt în concordanţă şi cu 
practica CEDO, care în mai multe cazuri, cum ar fi, Scozzari şi Giunta c. Italiei, 
Marchx c. Belgiei sau Ticli şi Mancuso c. Italiei, a arătat că „pentru un părinte şi 
copilul său a fi împreună este un element esenţial al vieţii de familie, acest lucru este 
însă valabil şi pentru relaţiile dinte un copil şi membrii familiei părintelui său”. 

La aplicarea disp. art. 71 C.p. s-au avut în vedere interpretările CEDO; inclusiv 
considerentele hotărârii di 28 septembrie 2004, pronunţată în cauza Sabou şi Pîrcălab c. 
României, în conformitate cu care interzicerea drepturilor părinteşti 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, interesele minorilor trebuie să primeze, doar un compromis părintesc 
nedemen poate priva persoana de drepturile sale părinteşti, în cauzele penale nu s-a 
făcut automat aplicarea disp.art.71 al.2 C.p. ci raportat la fiecare caz în parte şi în 
funcţie de natura infracţiunilor, urmărindu-se cu precădere interesul superior al 
minorilor. 

De asemenea s-a avut în vedere şi hotărârea din 06 octombrie 2005, pronunţată în 
cauza Hirst împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în 
considerentele căreia s-a arătat ca interdicţia pentru deţinuţi de a vota nu trebuie 
aplicată automat. Ca atare instanţele nu au aplicat această interdicţie tuturor 
condamnaţilor oricare ar fi fost durata pedepsei sau gravitatea infracţiunii, ci raportat la 
fiecare caz în parte. 

 
3.8. Aplicarea directă a dreptului comunitar în activitatea 
judecătorilor tribunalului. Aspecte privind cooperarea ju diciară 
internaţională. 
 
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 

instituţiilor 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 jurisprudenţă, baza de date a Institutului European 
Român, baza de date N-LEX cuprinzând legislaţia statelor membre. 
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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 Jurisprudenţei 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 faţa tribunalului de primă 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 instituţiilor şi organelor 
Comunităţii, şi nu cele aparţinând statelor membre; 

- trimiterea unei petiţii Parlamentului European, sub forma unei plângeri. 
- Trimiterea unei plângeri Comisiei. 
 
3.8.2. Mecanismul prejudiciar. 
 
Art. 234 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană reglementează 

„procedura preliminară”, constând în adresarea de către instanţele naţionale a unor 
întrebări preliminare organelor jurisdicţionale comunitare (Curtea de Justiţie a 
Comunităţilor Europene (CJCE)şi  Tribunalul de Primă Instanţă (T.P.I.)), în vederea 
interpretării prevederilor tratatelor şi normelor derivând din acestea. 

Iniţiativa promovării unei acţiuni în pronunţarea unei hotărâri preliminare (o 
procedură necontencioasă, de colaborare judiciară, independentă de orice iniţiativă a 
părţilor) aparţine 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 părţi. 

Procedura trimiterii întrebării prejudiciare este angajată din iniţiativa exclusivă a 
judecătorului naţional ,părţile 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). 
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Hotărârea dată de Curte  în materia acţiunii în interpretare are autoritate relativă 
de lucru  judecat (care priveşte numai părţile interesate). 

Hotărârea prejudiciară 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 prejudiciară 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 interpretată 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 preliminară, 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 validităţii 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 către judecătorul care a formulat 
întrebarea, nici de celelalte instanţe naţionale sesizate  cu cauza (în căile de 
atac). 

 
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 administrativă,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. 
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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 legătură 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 ilicită are 
în mod evident o legătură mai puternică cu o altă ţară. Acest set de norme creează astfel 
un cadru flexibil al normelor privind conflictul  de legi. 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 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 
împărţire 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 răspunderea pentru acte de 
concurenţă neloială sau de limitare a liberei concurenţe este supusă legii statului pe a 
cărui piaţă s-a produs rezultatul dăunător sau legii statului de sediu al făptuitorului, sau 
legea contractului dintre părţi, 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 acţiunii preventive, principiului priorităţii acţiunilor corective la sursă şi 
principiului poluatorul plăteşte, se justifică pe deplin folosirea principiului discriminării 
în favoarea persoanei care a suferit prejudiciul. Prin noţiunea 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 variabilităţii 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. 
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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. 

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; 
răspunderea 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 circulaţie a persoanelor, libertatea de prestare de servicii, 
libertatea de circulaţie a capitalurilor şi a plăţilor.  

Secţia civilă 
Dispoziţiile Tratatului Comunităţii Europene au fost avute în vedere la 

pronunţarea unor hotărâri având ca obiect restrângerea liberei circulaţii a persoanelor. 
Cu titlu exemplificativ: 

 
Dosar Hotărâre Problema de  drept 
18548/63/2008 388/09.12.2008 Tratatul Comunităţii Europene (TCE) – 

libera circulaţie a persoanelor 
18258/63/2008 397/10.12.2008 Tratatul Comunităţii Europene (TCE) – 

libera circulaţie a persoanelor 
18260/63/2008 372/02.12.2008 Tratatul Comunităţii Europene (TCE) – 

libera circulaţie a persoanelor 
18261/63/2008 394/10.12.2008 Tratatul Comunităţii Europene (TCE) – 

libera circulaţie a persoanelor 
19348/63/2008 405/17.12.2008 Tratatul Comunităţii Europene (TCE) – 
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libera circulaţie a persoanelor 
3390/91/2008 362/27.11.2008 Tratatul Comunităţii Europene (TCE) – 

libera circulaţie a persoanelor 
 
 
 
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal 
 
Cu privire la acest aspect, în anul 2008 pe rolul secţiei au fost cauze în care 

judecătorii au aplicat direct dreptul comunitar. În acest sens amintim de cauzele privind 
restituirea taxei de primă înmatriculare în care instanţa d e judecată a dispus admiterea 
acţiunii şi restituirea taxei de primă înmatriculare, actualizată potrivit dobânzii legale la 
data achitării efective  a debitului. 

De enumerat în acest sens cauzele 13187/63/2008, 1380/63/2008, 
10136/63/2008, 10132/63/2008, speţe în care judecătorii au aplicat direct dreptul 
comunitar. 

Amintim în continuare motivarea care a stat la baza soluţiilor pronunţate: 
„Taxa percepută de autoritatea fiscală este reglementată în cuprinsul art. 2141 

şi 
următ. Cod fiscal, act normativ modificat prin Legea nr. 343/2006, care a intrat în 
vigoare la 01 ianuarie 2007, după data aderării României la Tratatul Uniunii Europene. 

Tratatul Uniunii Europene reglementează în art. 90(86) obligaţia statelor membre 
de a nu stabili direct sau indirect produsele altui stat membru, impuneri interne de orice 
natură superioară celor stabilite direct sau indirect, pentru produsele naţionale similare 
şi nu poate stabili impuneri interne de natură să protejeze indirect alte produse naţionale 
similare. 

În acest sens, se impune observaţia că în cazul autoturismelor second hand, care 
sunt înmatriculate în România, nu e percepe, în cazul vânzării pe piaţa naţională, o taxă 
de primă înmatriculare pe numele noului cumpărător. 

Prin introducerea taxei de primă înmatriculare, statul român a creat premizele 
discriminării între produsele provenite din alte state membre ale comunităţii europene 
şi produsele de pe piaţa internă, ceea ce este de natură a încălca principiul neutralităţii 
impozitării interne, în cazul competiţiei dintre produsele aflate pe piaţa naţională şi 
produsele importate, situaţie care se constituie în mod evident ca o încălcare a 
prevederilor art. 90 din Tratat, circumscriindu-se tocmai interdicţiilor impuse prin 
textul menţionat. 

În speţa de faţă, suntem în situaţia unei discriminări indirecte, prin măsuri fiscale 
noi, faţă de cele existente până la data aderării, impuse produselor de origine străină, 
fără a se face distincţie între provenienţa acestora din spaţiul Comunităţii europene şi o 
altă piaţă care nu are legătură cu comunitatea.” 

 
3.8.5. Aspecte privind cooperarea judiciară internaţională 
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În cadrul Secţiei penale au fost desemnate pentru anul 2008 prin ordin de serviciu 
cu avizul colegiului de conducere complete specializate pentru judecarea cererilor în 
materia cooperării judiciare internaţionale (extrădări, mandate europene de arestare şi 
mandate de urmărire internaţională). 
 Volumul de activitate al secţiei în această materie pentru anul 2008 a fost  ridicat, 
fiind emise un număr de 12 mandate europene de arestare,  un număr de 8 mandate de 
urmărire internaţională şi 5 încheieri de extrădare. 
 Din totalul de 12 mandate europene de arestare emise în cursul anului 2008 de 
secţia penală, 1 a avut la bază un mandat intern de arestare preventivă şi 10 au avut la 
bază un mandat de executare a pedepsei închisorii. 
 Nu au existat în cursul anului 2008 situaţii în care autorităţile de executare să fi 
refuzat executarea mandatelor europene de arestare emise şi au fost primite confirmări 
de executare numai pentru un număr de 3 mandate, iar acest lucru se explică prin aceea 
că de cele mai multe ori mandatele europene de arestare au fost emise odată cu 
mandatele de urmărire internaţională, chiar dacă nu a fost primită confirmarea faptului 
că persoana urmărită s-ar afla pe teritoriul unui stat membru, astfel încăt persoana în 
cauză nu a fost  încă localizată. 
 Judecătorii delegaţi au respectat dispoziţiile Legii 302/2004 privind cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală, astfel cum a fost modificată prin Legea 
224/2006 şi Legea 222/2008. 
 Au fost respectate dispoziţiile legale care impun obligativitatea emiterii 
mandatelor europene de arestare exclusiv sub forma formularului standard anexat la 
lege, judecătorii delegaţi manifestând un real interes pentru completarea cu mare 
precizie a formularului standard întrucât acesta reprezintă baza pentru arestarea 
persoanei solicitate. 
  În vederea emiterii mandatului european de arestare au fost efectuate verificări 
conform legii în ce priveşte selectarea categoriei de infracţiuni în care se încadrează 
fapta din cele 32 nominalizate la art 2 alin 2 din Decizia-cadru nr 2002/584/JI privind 
mandatul european de arestare şi dispoziţiile art 85 pct 1 din lege, dat fiind că pentru 
aceste infracţiuni autoritatea de executare nu mai verifică dubla incriminare. 
 În situaţia în care mandatul european de arestare se referă la infracţiuni pentru 
care dubla incriminare este verificată, s-a acordat atenţie sporită pentru ca fapta să fie 
descrisă într-o manieră detaliată, fiind indicată natura, încadrarea juridică a faptei, iar în 
situaţia în care autorităţile de executare au solicitat informaţii suplimentare s-a procedat 
la transmiterea acestora prin fax direct autorităâii de executare. 
 Pentru statele membre care au dorit să excludă punerea în practică a mandatului 
european de arestare pentru fapte comise anterior unei anumite date (de ex Franţa 
pentru fapte comise anterior datei de 01 11 1993, Austria şi Italia pentru fapte comise  
anterior datei de 07 08 2002), judecătorii delegaţi au au aplicat regulile de extrădare 
aplicabile anterior datei de 01 01 2004. 
 Începând cu data intrării în vigoare a Legii 222/2008 de modificare a Legii 
302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, respectiv 13 10 
2008, au fost respectate dispoziţiile legale care impun obligativitatea întocmirii 
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registrului de evidenţă a sesizărilor privind extrădarea cu menţiunile cuprinse la art 67 
alin 3/1 şi registrul de evidenţă a mandatelor europene de arestare cu menţiunile 
prevăzute la art 81 pct 7 din Lege. 
 Modificările survenite prin Legea 222/2008 au mărit responsabilitatea 
judecătorilor delegaţi care, conform art 81 pct 3 lit a din Lege, după emiterea 
mandatului european de arestare trebuie să supravegheze  luarea măsurilor pentru 
transmiterea acestuia, conf art 82 şi 83, să dispună traducerea acestuia în 24 de ore, 
potrivit alin 6, mandatul european urmând a fi retras în cazurile prev la art 84/3 pct 1 şi 
2 din lege, întreaga procedură având caracter confidenţial până la arestarea persoanei 
solicitate în statul membru de executare, conf art 81 pct 8. 
 Deşi judecătorii implicaţi în emiterea mandatelor europene de arestare nu au 
participat la stagii de pregătire la nivel naţional în această materie, date fiind multiplele 
modificări legislative survenite, care au sporit responsabilităţile judecătorilor delegaţi, a 
existat o continuă preocupare pentru specializare a personalului implicat, au fost 
instruiţi grefierii desemnaţi pentru a participa la soluţionarea acestor cauze şi au fost 
purtate discuţii la nivel teoretic şi practic cu ocazia şedinţelor lunare de învăţământ 
profesional în vederea unei corecte aplicări a legii. 

Cooperarea judiciară vizează realizarea unei acţiuni comune în materia prevenirii 
şi a luptei împotriva criminalităţii (în special terorismul, tratamentul fiinţei umane, 
traficul ilegal de droguri şi arme, corupţia şi frauda) şi oferă tuturor cetăţenilor un 
spaţiu de libertate, securitate şi justiţie. 

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, criminalităţii organizate, terorismului şi 
traficului de droguri.  

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

1. Pentru destinatarii domiciliaţi în SUA cererile de asistenţă judiciară 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 Justiţiei). 

2.  Pentru destinatarul domiciliat în Elveţia, cererea de asistenţă judiciară 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 Justiţiei. 

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 judiciară a 
fost formulată în temeiul reciprocităţii şi curtoaziei internaţionale şi au fost transmise 
Ministerului Justiţiei împreună cu documentele ce urmau a fi comunicate. 
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4. Pentru destinatarul cu domiciliul în Thailanda cererile de asistenţă judiciară au 
fost formulate în temeiul reciprocităţii şi curtoaziei internaţionale prin intermediul 
Ministerului Justiţiei. 

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. 

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. Instituţia arbitrajului oferă o modalitate avantajoasă 
de soluţionare a litigiilor care apar în derularea contractelor comerciale. 

 
În cadrul Secţiei Minori şi Familie au fost soluţionate un  număr de 8 dosare 

având ca obiect cereri de comisie rogatorie formulate de instanţe judecătoreşti şi organe 
judiciare din Franţa, Italia şi Spania: 

 
 1. Dosar nr. 17181/63/2007- se solicită Tribunalului Penal din Roma dacă 
împotriva inculpaţilor, s-a pronunţat o condamnare, respectiv pedeapsă sau măsură de 
siguranţă aplicată ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni, sau dacă s-a pronunţat de către 
organele de urmărire penală sau instanţă judecătorească o soluţie în această anchetă şi 
respectiv dacă împotriva lor s-au emis mandate europene de arestare adresate statului 
român  în vederea urmăririi penale sau executării respectivei acţiuni.  
 
 
 

2. Dosar nr. 10295/63/2007- se solicită Tribunalului de Mare Instanţă din Paris 
şi Prefecturii de Poliţie din Paris, comunicarea în copie a declaraţiilor date de  părţile 
vătămate în faţa Poliţiei franceze din Paris 
 
 

3. Dosar nr. 3771.3/63/2006 – se solicită efectuarea de anchete sociale prin 
comisii rogatorii Tribunalului de Mare instanţă din Bobigny din Franţa  şi autorităţilor 
competente din Serbia (prin Ministerul Justiţiei) 
 

4. Dosar nr. 47/215/2004 – se solicită efectuarea de anchetă socială prin comisie 
rogatorie Tribunalului din Torino – Italia  
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5.  Dosar nr. 4219.3/215/2006- se solicită anchetă socială la Tribunale din 
Voghera – Italia 
 

6. Dosar nr. 11354/215/2007 – se solicită anchetă socială la Tribunale din 
Velletri- Italia . 
 

7. Dosar nr. 975/201/2008 - se solicită anchetă socială la Juizgado – de Primera  
Instancia /Instruccion – Spania  
 

8. Dosar nr. 17566/63/2007 - se solicită copia hotărârii nr. 06/1911/26 mai 2006 
la Tribunalul de Primă Instanţă din Aix – en-  Provence – Franţa. 

 
 3.9. Îmbunătăţirea accesului liber la justiţie. 

 
Organizarea şi funcţionarea tribunalului sunt guvernate de principiul asigurării 

„accesului liber la justiţie” 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 şi asistenţa 
gratuită de către reprezentanţii Baroului Dolj. 

Prin instituţia 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 instanţei / 
comiterii faptei ilicite. 

În anul 2008, aproximativ 40% din populaţia judeţului Dolj a fost implicată în 
dosarele aflate pe rolul tribunalului şi celor 5 judecătorii din raza de activitate. 

Pentru dreptul de acces la instanţă au fost avute în vedere şi următoarele aspecte: 
- sistemul de asistenţă judiciară 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 justiţie); 
- admiterea probelor decisive pentru toate părţile 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 părţi. 
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3.10. Progrese înregistrate în domeniul Justiţiei pentru minori şi 
protecţiei drepturilor copilului.  

 
În cadrul tribunalului funcţionează 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 Privaţi  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 faţă 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 libertăţile 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 Comănescu Gabriel 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 comunicat din oficiu următoarele 
informaţii de interes public: 

- Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti; 
- 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. 
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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 libertăţilor 

fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi 
privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestora au fost stabilite: 

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

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

Urmare verificărilor periodice privind stadiul aplicării 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, familială, 
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. 

• Uşa preşedintelui a fost întotdeauna deschisă judecătorilor şi grefierilor care 
au avut probleme de serviciu şi au fost încurajaţi să propună şi soluţii; 

• Activităţile 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; 
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    - 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 îmbunătăţirea 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 structură 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 informaţionale 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 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 
pronunţate zilnic, pe secţii şi complete; 

• pe site-ul Tribunalului sunt postate: prezentarea generală a instanţei, a 
drepturilor şi obligaţiilor justiţiabilului, a obligaţiilor personalului faţă de el, a 
regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti; 
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• existenţa a 2 monitoare în holul tribunalului unde sunt postate hotărârile 
pronunţate în ziua precedentă; 

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

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

• Biroul de informaţii 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 prezintă părţilor informaţii complete asupra 
procedurilor; la pronunţarea hotărârii judecătorul explică soluţia pe înţelesul 
părţilor 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 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. 
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 Suntem  însă datori totodată să spunem că în celelalte procese, care constituie 
marea lor majoritate, judecătorii Tribunalului s-au străduit 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 Curţii 
de Apel. 

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

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. 

Avem speranţa că în 2009 va începe execuţia clădirii Palatului de Justiţie din 
Craiova. 

• 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 
privinţa judecătorului este esenţial ca el să judece după cea mai bună şi curată 
ştiinţă 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 conştiinţa 
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 2008. 
 
 Am făcut referiri până acum, în această parte a bilanţului, la volumul de 
activitate, operativitate, calitatea actului de justiţie, 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 2008, tribunalul a avut aprobat un număr de 66 posturi de judecător, 
din care au fost ocupate 64. Au lucrat efectiv 64 de judecători. 
 În situaţia judecătorilor au intervenit următoarele fluctuaţii: 
 - 1 judecător delegat la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova; 
 - 1 judecător delegat la Oficiul Registrului Comerţului; 
  
 Judecătorii aflaţi efectiv în activitate au fost repartizaţi pe secţii, de către 
Colegiul de Conducere, astfel: 

 
Secţia Nr. judecători 

Civilă 17 
Penală 14 
Comercială 8 
Contencios administrativ şi fiscal 8 
Conflicte de muncă şi asigurări sociale 14 
Minori şi familie 6 
 
Constituirea completelor la nivelul secţiilor: 
 

Secţia Materia Nr. complete 
fond 14  

Civilă apel 5 
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recurs 6 
TOTAL  25 

fond 13 
apel 6 

 
Penală 

recurs 4 
TOTAL  23 

fond 7 
apel 2 

 
Comercială 

recurs 2 
TOTAL  11 

fond 8 Contencios 
adm. şi fiscal recurs 2 
TOTAL  10 
Conflicte de 
muncă 

fond 7 

TOTAL  7 
fond 6 
apel 3 

Minori şi 
familie 

recurs 2 
TOTAL  10 
 
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 resurse umane 1 
grefier atribuţii arhivă şi registratură 11 
grefier executări penale 2 

 
 
 
 
Grefieri 

grefier apostile 1 
aprod 4 
agent procedural 2 
şofer  4 
manager economic 1 

 
 
Alte categorii de 
personal auxiliar 

consilier 5 
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expert informare publică 1 
referent 2 
asistent judiciar 15 
consilier probaţiune 11(din care 2 

vacante) 
specialişti IT 6 
muncitor 1 

TOTAL 126 
  

Numărul grefierilor de şedinţă este mic (50), în total fiind 74, dar 24 de grefieri 
lucrează în compartimentele: arhivă, statistică, resurse umane, registratură, executări 
penale, apostile. 

 
4.2. Resursele materiale aflate la dispoziţia tribunalului în anul 

2008. 
 
Cu privire la resursele materiale ale instanţei, trebuie observat că Principiul III 

din Recomandarea nr. R/94 (12) a Comitetului de Miniştri 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 2008 a fost de 41.512.000 RON, fiind 
deschise credite în valoare de 40.755.648 RON, având următoarea structură: 

I. 37.099.000 RON – cheltuieli de personal; 
II. 3.212.000 RON – bunuri şi servicii; 
III. 19.000 RON – acţiuni de sănătate; 
IV. 1.174.000 RON – active nefinanciare. 
Execuţia bugetară a fost de 99,996% şi pe capitole se prezintă astfel: 
 
I. Cheltuieli de personal: 
 - Buget total – 37.099.000 RON 
 - Credite deschise – 36.899.119 RON 
 - Plăţi nete de casă – 36.897.906 RON 
 - Execuţie bugetară – 100% 
Structura plăţilor nete de casă: 
- Salarii, delegaţii, chirii, contravaloare transport – 29.176.856 RON 
- Contribuţii aferente plătite de angajator – 7.620.860 RON 
- Medicamente – 100.190 RON 
 
II. Bunuri şi servicii: 
 - Buget total – 3.212.000 RON 
 - Credite deschise – 2.914.345 RON 
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 - Plăţi nete de casă – 2.914.140 RON 
 - Execuţie bugetară – 99,99% 
Structura bunurilor şi serviciilor: 

• Obiecte de inventar – 5.879 RON  
- mobilier la Judecătoria Craiova – 5.879 RON 

 
  

       
III. Ac ţiuni de sănătate: 
 - Buget total – 19.000 RON 
 - Credite deschise – 18.000 RON 
 - Plăţi nete de casă – 17.963 RON 
 - Execuţie bugetară – 99,79% 

 
 IV. Active nefinanciare: 

 - Buget total – 1.174.000 RON 
 - Credite deschise – 920.759 RON 
 - Plăţi nete de casă – 920.757 RON 
 - Execuţie bugetară – 100% 

 
 
 

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

 
 

Instanţa TOTAL 
Tribunalul Dolj 976.100 RON 
Judecătoria Craiova 1.056.859 RON 
Judecătoria Băileşti 133.947 RON 
Judecătoria Calafat 139.488 RON 
Judecătoria Filiaşi 90.291 RON 
Judecătoria Segarcea 139.897 RON 
 
 
4.3. Analiza procedurii de evaluare a activităţii profesionale a   

  judecătorilor în anul 2008. 
 

Au fost respectate etapele procesului de evaluare: 
 
1. – observarea activităţii referitoare la şedinţa de judecată, judecător de 

serviciu; 
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2. – analiza documentelor care conţin rezultatele activităţii profesionale a 
judecătorului; 

3. -  autoanaliza şi autoaprecierea (propriile aprecieri asupra fiecărui indicator); 
4. – interviul de evaluare; 
5. – stabilirea de comun acord a unui plan individual de dezvoltare profesională; 
6. – acordarea calificativului. 

 
S-au luat în considerare indicatorii de evaluare a activităţii: 
 

1. – eficienţa           - soluţionarea cauzelor în termen rezonabil; 
    - operativitatea în soluţionarea cauzelor; 

                - redactarea în termenul legal; 
                - rezolvarea altor atribuţii. 
 
 2. – calitatea  - calitatea redactării hotărârilor; 
     - capacitatea de analiză şi sinteză; 
     - coerenţa în exprimare; 
     - argumentaţia clară, logică. 
    - conduita în timpul şedinţei de judecată 
     - abilitatea de comunicare 
     - profesionalismul interacţiunii sociale. 
 
 3. integritatea - deontologia profesională 
    - imparţialitatea. 
 
 4. obligaţia de formare profesională. 
 
 Comisiile au avut în vedere şi principiile evaluării: 

• Evaluarea pe baza indicatorilor de performanţă. 
• Evaluarea participativă. 
• Evaluarea ştiinţifică. 
• Transparenţa şi corectitudinea. 
• Consolidarea independenţei şi răspunderii judecătorului. 

 
4.4. 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 
ştiinţifică a deciziilor conducerii instanţei. 
 Managementul resurselor umane reprezintă abilitatea conducerii de a realiza 
competenţele instanţei folosind eforturile judecătorilor şi personalului auxiliar de 
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specialitate. În acest context s-a urmărit asigurarea tuturor posturilor din structura 
tribunalului, cu oameni 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. 

Succesul activităţii judecătorilor depinde de numărul si calitatea pregătirii 
grefierilor. Importanţa 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. 

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 discuţii în rândul 
personalului fiindcă retribuţia este egală, însă nu şi calitatea şi cantitatea muncii. 

 
 

CAPITOLUL 5 
 

RAPORTURILE DINTRE TRIBUNAL ŞI CELELALTE INSTITU ŢII 
ŞI ORGANISME, PRECUM ŞI CU SOCIETATEA CIVIL Ă 
  
 
Spiritul de justiţie este tot atât de vechi precum civilizaţia umană. 
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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 justiţia în scopul apărării şi realizării 
drepturilor şi libertăţilor 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 forţă brutală iar balanţa fără sabie 
reprezintă neputinţa dreptului. Una nu poate exista fără cealaltă şi o ordine juridică 
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 obligaţiilor stabilite prin lege şi rezolvarea problemelor pentru buna 
desfăşurare a activităţii instanţelor. 

 Au fost aprobate completele specializate solicitate. Au fost soluţionate cererile  
privind transferul a unui post de judecător de la Judecătoria Băileşti, unui post de 
grefier de la Judecătoria Băileşti, şi  a unui post de muncitor de la Judecătoria Băileşti. 

 Faţă de anul 2007 numărul judecătorilor tribunalului a sporit cu unu 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. 

 
 
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 instituţiilor 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 2008 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.  
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A fost asigurată o bună colaborare a tribunalului, în condiţiile legii, cu Baroul de 
Avocaţi Dolj şi Corpul Experţilor Judiciari Dolj, ambele instituţii fiind implicate în 
administrarea justiţiei. 

În anul 2008 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 lunară a avocaţilor, în scopul înlăturării 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 funcţionează Biroul de Informare şi Relaţii Publice 
care asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în 
vederea realizării transparenţei activităţii judiciare. Biroul a fost condus în anul 2008 de 
d-l judecător Comănescu Gabriel, desemnat de Preşedinte, care îndeplineşte, în acelaşi 
timp, şi rolul de purtător de cuvânt al tribunalului. În cadrul biroului lucrează un 
consilier pentru informaţii 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 pronunţate. Pentru lămurirea opiniilor, ziariştii 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 2008, 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 legătură 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 
justiţiabili – 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. 
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 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 justiţiei. 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 privinţa 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 activităţii de soluţionare a petiţiilor. 
 Lipsa de profesionalism a unor grefieri din compartimentul arhivă 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. 
 
 5.6. Raporturile cu asociaţiile profesionale, societatea civilă şi 
organismele internaţionale. 
 
 Preşedintele tribunalului a răspuns solicitărilor şi invitaţiilor 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 corupţiei 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 libertăţile lor, vor şti mai bine cum să se organizeze şi să acţioneze pentru 
a împiedica încălcarea drepturilor şi libertăţilor lor fundamentale. 
 A fost asigurată transparenţa în ceea ce priveşte comunicarea informaţiilor 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 ştiinţific bilanţului aferent anului 2008, am apelat 
la date certe, utilizând atât rapoartele inspecţiei judiciare a Consiliului Superior al 
Magistraturii asupra activităţii instanţei noastre, cât şi date existente în statistică şi, mai 
cu seamă, rezultatele obţinute la sfârşitul anului 2008 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 străduit 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: 
 - suplimenta rea numărului personalului auxiliar, cu 27 posturi de grefier; 
 - urgentarea realizării investiţiei "Clădirea Curtea de Apel şi Tribunalul"care se 
află în faza finală de aprobare. 
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