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INTRODUCERE 
 

SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUA ŢIA INSTAN ŢEI 
ÎN ANUL 2012 

 
 

Tribunalul Dolj este o instanţa cu personalitate juridică, aflată în raza 

teritorială a Curţii de Apel Craiova, având sediul în municipiul reşedinţă de 

judeţ - Craiova, str. Brestei, nr. 12. 

Funcţionarea Tribunalului Dolj se desfăşoară în baza Legii nr. 304/28 

iunie 2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al 

României din 13 septembrie 2005 cu modificările şi completările ulterioare şi în 

conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 387 din 22 septembrie 2005, 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1018/16 noiembrie 2005.  

În cadrul instanţei funcţionează 6 secţii: Secţia I civilă, Secţia penală, 

Secţia pentru cauze cu minori şi familie, Secţia de conflicte de muncă şi 

asigurări sociale, Secţia II civilă şi Secţia de contencios administrativ şi fiscal.  

Tribunalului Dolj are în circumscripţia sa administrativ – jurisdicţională  

5 judecătorii. Tribunalul Dolj are arondate următoarele judecătorii: Judecătoria 

Craiova, Judecătoria Filiaşi, Judecătoria Băileşti, Judecătoria Segarcea şi 

Judecătoria Calafat. 

Schema de personal a Tribunalului Dolj a cuprins, în anul 2012, un număr 

de 201 persoane reprezentând:  

- 71 judecători 

- 78 grefieri 

- 10 funcţionari publici 

- 15 asistenţi judiciari 
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- 13 consilieri de probaţiune 

- 6 specialişti IT 

- 4 conducători auto 

- 5 personal conex 

- 1 personal contractual 

Activitatea Tribunalului Dolj s-a desfăşurat, pe parcursul anului 2012, în 

imobilul alcătuit din trei construcţii, situat în strada Brestei, nr. 12. 

Imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Tribunalul Dolj este impropriu 

pentru o bună desfăşurare a activităţii, suprafaţa ocupată fiind insuficientă 

pentru o bună funcţionare a tribunalului.  

Perspectiva intrării în vigoare a Noului cod de procedură civilă şi 

desfăşurarea activităţii de judecată şi în Camera de Consiliu reprezintă obiective 

care nu pot fi implementate în mod corect la nivelul tribunalului. 

Pe parcursul anului 2012, corpul de judecători ai Tribunalului Dolj şi-a 

desfăşurat activitatea în 6 săli de şedinţă, în condiţii improprii, lucrând în doi sau 

chiar trei timpi zilnic. 

Spaţiul insuficient, numărul redus de birouri au influenţat în mod direct 

climatul organizaţional al instanţei. 

Cu toate greutăţile, am putea spune că, din punct de vedere profesional, 

activitatea Tribunalului Dolj s-a situat la un nivel ridicat. 

Implicarea magistraţilor în formarea profesională individuală, participarea 

acestora la seminariile organizate, atât la nivel centralizat cât şi descentralizat, 

au reprezentat coordonate constante a activităţii acestora, în anul 2012. 

 Asigurarea unei mai mari transparenţe a actului de justiţie, începând de la 

înregistrarea cererii de judecată şi repartizarea aleatorie a acesteia, realizarea 

unei comunicări clare, prompte cu justiţiabilii şi celelalte instituţii, au 

reprezentat o prioritate a activităţii instanţei. 

 Soluţionarea în termeni rezonabili a cauzelor, monitorizarea permanentă a 

redactării hotărârilor în termen, identificarea cauzelor care temporizează 
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activitatea instanţei, au reprezentat o preocupare permanentă a tuturor 

persoanelor implicate în activitatea de conducere. 
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CAPITOLUL I 
 

 STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2012 
 
 

Secţiunea 1. Activitatea instanţei 
 
  

1.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei pe  
Secţii/complete specializate/materii  

 
 
 Pe rolul Tribunalului Dolj, în anul 2012, au fost înregistrate un număr de 
42.041 dosare incluzând şi dosarele de insolvenţă. 
 Situaţia statistică se prezintă astfel: 
 

Stoc la 
01.01.2012 

Înregistrate 
în 2012 

Total rol 
2012 

Soluţionate 
2012 

Stoc la 
01.01.2013 

7.679 34.362 42.041 28.570 11.369 
 
 Comparativ cu anul precedent, numărul de dosare înregistrate pe rolul 
Tribunalului Dolj, în anul 2012, este în creştere. 
 
2010 2011 2012 
 40.176 dosare 42.041 dosare 
 
 Principala cauză a creşterii numărului de dosare a reprezentat-o 
introducerea la Secţiile conflicte de muncă şi asigurări sociale şi contencios 
administrativ şi fiscal, pe tot parcursul anului, a unui număr semnificativ de 
dosare. 

Structura cauzelor, în raport de stadiul procesual, s-a modificat 
comparativ cu anul precedent înregistrându-se o creştere a numărului de cauze:  

 

Anul Cauze directe înregistrate 
2010 68,14% 
2011 76,05% 
2012 73,00% 
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Modificarea structurii, din punct de vedere al stadiului procesual, a avut 

drept consecinţă transformarea tribunalului în instanţă care judecă preponderent 
cauze directe. 
 

Anul Cauze înregistrate în apel 
2010 5,92% 
2011 4,07% 
2012 0,83% 

 
 Reducerea numărului de dosare aflate în apel pe rolul Tribunalului Dolj a 
fost determinată de modificarea competenţei tribunalului, prin Legea 202/2010. 
Prin abrogarea art. 27 alin. 2 din Codul de procedură penală competenţa 
materială tribunalului s-a modificat în sensul că a rămas instanţă de fond şi 
instanţă de recurs (în anumite cazuri limitativ prevăzute de lege). Efectele 
acestei modificări legislative s-au făcut simţite şi pe parcursul anului 2012 
întrucât, la sfârşitul anului 2011 Secţia penală a Tribunalului Dolj şi Secţia de 
minori şi familie aveau în stoc un număr de 17 dosare, respectiv 3 dosare. 
 

Anul Cauze înregistrate în recurs 
2010 26,94% 
2011 19,88% 
2012 26,29% 

  
Reducerea numărului cauzelor înregistrate în recurs este tot o consecinţă a 

aplicării Legii nr. 202/2010, pentru accelerarea judecării proceselor, act 
normativ care a înlăturat calea de atac a recursului în majoritatea cazurilor în 
materia plângerilor contravenţionale precum şi în materia litigiilor care au ca 
obiect drepturi de creanţă cu o valoare de până la 2.000 lei. 
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 Evoluţia stocului de dosare în perioada 2007 – 2012 

4804

6403
5089

7655

11369

7679

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
 La finalul anului 2012, stocul dosarelor aflate pe rolul Tribunalului Dolj a 
fost de 11.369 de dosare. 
 Comparativ cu anul precedent, stocul de dosare a înregistrat o creştere 
substanţială, de la 7.679 dosare existente la finalul anului 2011, la 11.369 
dosare, cu circa 3.686 dosare mai mult. 
 Stocul relativ mare înregistrat la finalul anului 2012 include şi un număr 
de 7.823 dosare înregistrate în anul 2012, cu prim termen în anul 2013. 
 Spre deosebire de anul precedent, în care numărul dosarelor înregistrate în 
2011, cu prim termen în 2012, a fost de 1.863 dosare, se constată o creştere cu 
5.816 dosare. 
 În stocul de dosare existent la finalul anului 2012 sunt incluse şi dosarele 
suspendate (2.102 dosare suspendate), astfel că, eliminând aceste dosare, 
precum şi dosarele cu prim termen în 2013, rezultă un stoc real de 3.546 dosare. 
 Aplicând aceeaşi regulă şi pentru stocul existent la finalul anului 2011, 
constatăm că nu sunt diferenţe semnificative între stocul real de dosare din anul 
2012 şi cel aferent anului 2011 (3546 dosare – în anul 2012, 3397 dosare – în 
anul 2011). 
 Reducerea stocului de dosare aflate pe rolul Tribunalului Dolj a 
reprezentat o preocupare permanentă atât a conducerii instanţei, cât şi a 
conducerii secţiilor. Pe tot parcursul anului, conducerea instanţei, împreună cu 
Preşedinţii Secţiilor au monitorizat situaţia dosarelor aflate pe rolul fiecărui 
complet, în vederea soluţionării, într-un termen rezonabil a acestora.     
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 Volumul de activitate pe secţii: 
 

Secţia Stoc la 
01.01.2012 

Înregistrate 
în 2012 

Total 
rol 

2012 

Soluţionate Stoc la 
01.01.2013 

I Civil ă 1.504 3.109 4.613 3.377 1.236 
II Civil ă 715 1.950 2.665 2.095 570 
Penală  205 2.552 2.757 2.541 216 

Contencios 
administrativ 

şi fiscal 

1.749 12.031 13.780 7.773 6.007 

Conflicte de 
muncă şi 
asigurări 
sociale 

2.208 11.317 13.525 9.202 4.323 

Minori şi 
familie 

226 1.369 1.595 1.386 209 

TOTAL 6.607 32.328 38.935 26.374 12.561 
 
 
 Secţia I Civil ă: 
 

Stocul de dosare, la finalul anului 2012, a fost redus cu circa 300 de 
dosare. Sub aspectul dosarelor intrate pe rolul Secţiei I civilă în anul 2012, 
comparativ cu anul 2011, se constată o reducere a numărului de dosare nou 
intrate de la 3.467 dosare în anul 2011 la 3.109 în anul 2012, rezultând o 
diferenţă de aproximativ 350 dosare. În special s-a redus numărul de dosare 
directe, de la 828 în anul 2011 la 539 dosare în anul 2012. 

Reducerea volumului de dosare la Secţia I civilă se datorează epuizării 
situaţiilor litigioase generate de Legea nr. 10/2001 şi Legea nr. 221/2009. 

În anul 2012, au fost pronunţate un număr de 3.377 hotărâri judecătoreşti, 
mai puţin cu 410 hotărâri decât în anul precedent. 
 Spre deosebire de anul precedent, se constată o reducere a numărului 
dosarelor suspendate, de la 677 dosare la 475 dosare, urmare a verificării 
periodice a acestora şi repunerii pe rol a dosarelor la care a fost împlinit 
termenul pentru perimare. 
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Secţia II Civil ă: 
 
Secţia a II-a civilă a avut pe rolul său în anul 2012 un volum redus de 

activitate comparativ cu anul precedent, când au fost înregistrate, pe rolul 
secţiei, 6.237 dosare. 

Reducerea numărului de dosare directe a fost cauzată de intrarea în 
vigoare a Noului Cod Civil ale cărui dispoziţii au stabilit că tribunalul este 
competent să soluţioneze în fond litigii având o valoare mai mare de 500.000 lei. 

Reducerea substanţială a numărului de dosare a vizat şi dosarele având ca 
obiect procedura insolvenţei, intervenind o reducere cu circa 1.100 dosare, 
comparativ cu anul precedent. 

Principala cauză a reducerii volumului de activitate a Secţiei II Civil o 
reprezintă modificarea competenţei materiale a tribunalului prin intrarea în 
vigoare a Noului Cod Civil şi înregistrarea în anul 2012 a circa 800 dosare 
directe, având ca obiect dizolvare societate, comparativ cu anul 2011, când au 
fost înregistrate 3.879 dosare cu acest obiect. 

Litigiile de acest gen se soluţionează, de regulă, la primul termen de 
judecată, influenţând direct şi creşterea operativităţii secţiei. 

Alături de cauzele directe, Secţiei II Civile îi sunt repartizate spre 
soluţionare şi cauzele având ca obiect procedura insolvenţei.  
 Procedura insolvenţei reprezintă o procedură colectivă ce urmăreşte 
acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă, insolvenţa reprezentând acea 
stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa 
fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.  
 Această procedură presupune parcurgerea unor etape distincte şi 
succesive, fiecare dintre acestea finalizându-se prin pronunţarea unor sentinţe 
judecătoreşti. 
 În aceste condiţii, litigiile având ca obiect procedura insolvenţei presupun 
o complexitate aparte, derulându-se pe perioade mai îndelungate şi ca finalitate 
pronunţarea mai multor hotărâri judecătoreşti. 
 În cadrul acestei secţii s-au pronunţat un număr de 2.095 de hotărâri 
judecătoreşti pentru diferitele etape procesuale parcurse, fiind soluţionate un 
număr de 2.196  dosare privind închiderea procedurii insolvenţei. 
 Chiar şi în condiţiile modificării condiţiilor de deschidere a procedurii 
insolvenţei prin Legea 169/2010, modificare făcută în sensul creşterii valorii-
prag a creanţei pentru care poate fi introdusă o cerere de deschidere a procedurii 
insolvenţei de către creditorul îndreptăţit să solicită deschiderea procedurii 
insolvenţei, s-a remarcat o reducere a cererilor de deschidere a procedurii 
insolvenţei, formulate atât de creditori, cât şi de debitorii care au constata o 
imposibilitate de a-şi acoperi pasivul exigibil.  
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Stoc la 
01.01.2012 
dosare în 
insolvenţă 

Dosare în 
insolvenţă 

înregistrate 
în 2012 

Total 
rol 

2012 

Soluţionate Stoc 
dosare 

insolvenţă 
la 

01.01.2013 
1.072 2.034 3.106 2.196 910 

Secţia Penală: 
Secţia penală a avut pe rol în anul 2012 un număr de 2.757 dosare, 

rezultând o diferenţă de circa 260 dosare comparativ cu anul anterior, când s-au 
aflat pe rolul secţiei 3.010 dosare.  

Reducerea substanţială a numărului dosarelor s-a înregistrat la dosarele 
înregistrate în apel, unde în anul 2012 Secţia Penală a avut pe rol 17 dosare, 
comparativ cu anul precedent, când pe rolul secţiei s-au aflat 203 dosare. 

Şi în anul 2012, reducerea volumului de activitate a fost determinată de 
modificările intervenite în ceea ce priveşte competenţa tribunalului în materie 
penală prevăzută de Legea nr. 202/2010. 

 
Secţia contencios administrativ şi fiscal: 

 La Secţia de contencios administrativ şi fiscal au fost înregistrate în anul 
2012 un număr de 12.031 dosare, aproape dublu comparativ cu anul precedent, 
când, pe rolul secţiei au fost înregistrate 6.638 dosare. 
 Numărul mare de dosare înregistrate a fost generat de litigiile care au avut 
ca obiect restituirea taxei de poluare şi obligarea la înregistrarea autoturismelor 
fără plata taxei de poluare. 
 O creştere substanţială s-a înregistrat şi în privinţa numărului de dosare 
soluţionate la Secţia contencios administrativ şi fiscal. 
 Astfel, în anul 2012 au fost soluţionate 7.773 dosare, cu circa 3.000 
dosare mai mult decât în anul 2011, când au fost soluţionate 4.889 dosare. 
 Numărul dosarelor soluţionate (7.773 dosare) este mai mare decât 
numărul de dosare pe care Secţia contencios administrativ şi fiscal l-a avut pe 
rol în anul 2011 (6.638 dosare). 
 
 Secţia de conflicte de muncă şi asigurări sociale: 
 Secţia de conflicte de muncă şi asigurări sociale a înregistrat în anul 2012 
un număr de 13.525 dosare pe rol, mai puţin decât în anul precedent cu circa 300 
dosare.  
 Numărul mare de dosare a fost generat, atât de stocul mare înregistrat la 
începutul anului 2012, cât şi de numărul mare de dosare având ca obiect drepturi 
băneşti şi restituirea cotei de 5,5 a contribuţiei la asigurări sociale de sănătate 
înregistrate pe parcursul anului 2012. 
 Deşi se situează la un nivel ridicat (9.202 dosare), în anul precedent au 
fost soluţionate cu circa 2.300 dosare mai puţin decât în anul 2011 (11.607 
dosare). 
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Secţia de minori şi familie: 

 Secţia de minori şi familie s-a menţinut în anul 2012 în aceeaşi parametri 
ca şi în anul precedent. 
 Astfel, între dosarele intrate în anul 2012 şi cele din anul anterior se 
constată o diferenţă de 48 dosare. 
 Aceeaşi diferenţă minimă (23 dosare) se constată şi între numărul de 
dosare soluţionate în anul 2012 comparativ cu anul precedent. 
 
 
 
 
 

Numărul de dosare aflate pe rolul sec ţiilor 
tribunalului în 2012

4613

2757

2665

13780

13525

1595

I civil ă

penal

II civil ă

contencios
adm. şi fiscal
conflicte de
munc ă

minori şi
familie
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I Civil

3106; 22%

1236; 9% 1504; 10%

3377; 26%

4613; 33%

Stoc la
01.01.2012
Inregistrate in
2012
Total rol 2012

Solutionate

Stoc la
01.01.2013

 
 
 

Penal

2552; 31%

216; 2,5% 205; 2,5%

2541; 31%

2757; 33%

Stoc la
01.01.2012
Inregistrate in
2012
Total rol 2012

Solu ţionate

Stoc la
01.01.2013
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II CIVIL

1950; 24%

570; 7% 715; 9%

2095; 26%

2665; 34%

Stoc la
01.01.2012
Inregistrate in
2012
Total rol 2012

Solutionate

Stoc la
01.01.2013

 
 
 

 

Conflicte de munca
si asigurari sociale

11317; 
28%

4323; 11% 2208; 5%

9202; 23%

13525; 
33%

Stoc la
01.01.2012
Inregistrate in
2012
Total rol 2012

Solutionate

Stoc la
01.01.2013
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Minori si familie

1369; 29%

209; 4% 226; 5%

1386; 29%

1595; 33%

Stoc la
01.01.2012
Inregistrate in
2012
Total rol 2012

Solutionate

Stoc la
01.01.2013

 
 
 

 
  
 

Contencios administrativ şi fiscal

12031; 
29%

6007; 15%
1749; 4%

7773; 19%

13780; 
33%

Stoc la
01.01.2012
Inregistrate in
2012
Total rol 2012

Solutionate

Stoc la
01.01.2013
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          Evoluţia volumului de activitate pe secţii în 2012,  
comparativ cu 2011: 

Volumul de activitate Evoluţia Secţia 
2011 2012 Plus Minus 

I Civil ă 5.292 4.613  682 
Penală 3.010 2.757  253 
II Civil ă 6.237 2.665  3.572 
Contencios administrativ şi fiscal 6.638 13.780 7.142  
Conflicte de muncă şi asigurări sociale 13.815 13.525  290 
Minori şi familie 1.635 1.595  40 
Falimente 4.249 3.106  1143 
TOTAL 40.876 42.041 7.142 5.980 
 

40876 42041
7142

0% 50% 100%

Total

Volum de
activitate 2011
Volum de
activitate 2012
Evolutia Plus

Evolutia Minus
 

1634 1595 40

13815 13525 290

6638 13780 7142

6237 2665 3572

3010 2757 253

5292 4631 682

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Conflicte de munc

Contencios administrativ

Comercial

Penal

Civil

Volum de activitate 2011

Volum de activitate 2012

Evolutia Plus

Evolutia Minus
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 Volumul de activitate pe secţii/materii: 

 
Secţia 

Materia 
Stoc 
la 

01.01.
2012 

Intrate 
în 2012 

Total 
rol 

2012 

Soluţionate 
2012 

Suspendate Stoc 
la 

01.01.
2013 

fond 289 250 539 332 95 207 
apel 261 540 801 571 53 230 

I Civil  

recurs 954 2319 3273 2474 327 799 
Total I civil 1504 3109 4613 3377 475 1236 

fond  138 1618 1756 1620 0 136 
apel 9 8 17 15 0 2 

Penal 

recurs 58 926 984 906 0 78 
Total penal 205 2552 2757 2541 0 216 

fond 334 1270 1604 1290 113 314 
apel 14 21 35 26 6 9 

II Civil 

recurs 367 659 1026 779 49 247 
Total II civil 715 1950 2665 2095 168 570 

fond 1638 11127 12765 6950 383 5815 Contencios 
adm. recurs 111 904 1015 823 6 192 
Total contencios 1749 12031 13780 7773 389 6007 
Conflicte 
muncă 

fond 2208 11317 13525 9202 991 4323 

Total conflicte muncă 2208 11317 13525 9202 991 4323 
c. fond 57 519 576 510 15 66 
c. apel 91 205 296 229 15 67 
c. recurs 36 202 238 207 9 31 
p. fond 34 179 213 181 0 32 
p. apel 1 2 3 2 0 1 

Minori şi 
familie 

p. recurs 7 262 269 257 0 12 
Total minori familie 226 1369 1595 1386 39 209 
Falimente 1072 2034 3106 2196 40 910 
TOTAL SECŢII 7679 34362 42041 28570 2102 13471 

 
 

Conform indicatorilor statistici, în anul 2012 s-a înregistrat o creştere 
substanţială a dosarelor pe rolul Secţiei contencios administrativ şi fiscal, în 
timp ce la celelalte secţii se constată o tendinţă de reducere a numărului de 
dosare. 
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Volumul de activitate pe faze de judecată a cunoscut următoarea evoluţie: 
 
 

Nr. dosare Evoluţia Secţia Faza de 
judecată 2011 2012 Plus Minus 

fond 828 539  289 
apel 887 801  86 

 
I civil ă 

recurs 3.577 3.273  304 
fond 1.927 1.756  171 
apel 203 17  186 

 
penală 

recurs 880 984 104  
fond 5.213 1.604  3609 
apel 39 35  4 

 
II civil ă 

recurs 985 1.026 41  
fond 5.247 12.765 7.518  contencios 

administrativ 
 recurs 1.391 1.015  376 

conflicte de 
muncă 

fond 13.815 13.525  290 

civil – fond 616 576  40 
civil – apel 331 296  35 
civil - recurs 239 238  1 
penal – fond 212 213 1  
penal – apel 32 3  29 

minori şi 
familie 

penal - recurs 205 269 64  
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1.2. Încărcătura pe judecător  
 
 

Numărul de dosare de soluţionat la nivelul tribunalului 
 

Total rol dosare Nr. judecători 
efectivi 

Încărcătura 

42.041 67 627/judecător 
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 Încărcătura pe judecător la nivelul secţiilor. 
 

Secţia Nr. dosare pe rol 
în 2012 

Nr. judecători Înc ărcătura 

I Civil ă 4.613 15 307 
Penală 2.757 11 250 
II Civil ă 5.771 10 577 
Contencios 
administrativ şi 
fiscal 

13.780 12 1.148 

Conflicte de 
muncă şi asigurări 
sociale 

13.525 13 1.040 

Minori şi familie 1.595 6 265 
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La stabilirea încărcăturii de dosare pe judecător au fost avute în vedere 
numărul de judecători efectivi, care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul secţiilor 
tribunalului în anul 2012.  

Astfel, având în vedere că pe parcursul anului 2012, 4 judecători s-au aflat 
în concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului (Caimac Adriana, Vărzaru 
Eugenia şi Popa Viorica, Stănilă Dan Verginica), un judecător suspendat 
(Diaconescu Bogdan) şi un post vacant, volumul de activitate pe judecător a fost 
mare întrucât fiecare judecător, conform planificării de permanenţă, a fost 
desemnat să participe şi în şedinţele de judecată ale colegilor absenţi temporar. 
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1.3. Operativitatea pe instanţă, pe secţii/ complete specializate, 

 în diferitele materii şi pe judecător  
 
 

 Potrivit dispoziţiilor art. 5 din Regulamentul de ordine interioara al 
instanţelor judecătoreşti, judecătorii au obligaţia să soluţioneze într-un termen 
rezonabil cauzele deduse judecăţii.  

În anul 2012 indicele de operativitate la nivelul tribunalului a fost de 
71,53% înregistrându-se o scădere comparativ cu anul 2011 când s-a înregistrat 
o operativitate de 86,00%.  

Dacă eliminăm din volumul de activitate al tribunalului dosarele 
înregistrate în anul 2012, cu prim termen în 2013, indicele de operativitate la 
nivelul instanţei este de 88,96%. 

Apreciem că acesta este indicele real de operativitate al instanţei întrucât, 
în cele 7.823 dosare, cu prim termen în 2013, nu au fost administrate nici un fel 
de probatorii. 
 
 Operativitatea pe secţii specializate: 
 

Secţia Operativitatea % 
2011 

Operativitate % 
2012 

I Civil ă  82,08 81,61 
Penală 93,19 92,17 
II Civil ă 91,09 83,90 
Contencios adm. şi fiscal 80,15 58,05 
Conflicte de muncă 90,10 73,42 
Minori şi familie 88,45 89,07 
TOTAL 86,32 79,70 

 
 Comparativ cu anul precedent, nivelul operativităţii s-a menţinut în 
aceleaşi limite, la secţiile I Civil ă, Penală, Minori şi familie, înregistrându-se 
diferenţe de până într-un procent comparativ cu anul anterior. 
 O reducere substanţială a nivelului operativităţii a fost înregistrată la 
Secţia II Civil, de la 91,09 în anul 2011 la 83,90 în anul 2012, cauzată în 
principal de numărul mic de dosare având ca obiect dizolvare societate, 
înregistrate în anul 2012, comparativ cu anul precedent. 
 Cauzele care au avut acest obiect s-au redus cu 75 %, comparativ cu anul 
anterior, influenţând direct indicele de operativitate deoarece, acest gen de 
litigii, în majoritatea cauzelor se soluţionează la primul termen de judecată. 
 Deşi la nivelul Secţiei contencios administrativ şi fiscal indicele de 
operativitate a scăzut de la 80,15% în anul 2011 la 58,05 în anul 2012, trebuie 
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avut în vedere numărul mare de dosare înregistrat pe rolul acestei secţii precum 
şi faptul că, în anul 2012 Secţia contencios administrativ şi fiscal a soluţionat 
7.773 dosare, mai mult chiar decât numărul total de dosare aflate pe rolul secţiei 
în anul 2011 (6.638 dosare). 
 Operativitatea redusă este determinată, în primul rând, de specificul 
acestei secţii care, preponderent, soluţionează dosare directe care implică 
administrarea unui probatoriu amplu. 
 Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale a înregistrat în anul 2012 o 
operativitate de 73,42%. 
 La fel ca şi la Secţia contencios administrativ şi fiscal, fluxul mare de 
dosare înregistrat pe tot parcursul anului precum şi înregistrarea a circa 7.823 
dosare în anul 2012, cu prim termen în 2013 au determinat o operativitate 
scăzută, în condiţiile în care efortul depus de judecători s-a situat uneori la un 
nivel mai ridicat decât în anul precedent. 
 Analizând, pe parcursul anului, media dosarelor soluţionate zilnic la 
nivelul tribunalului, putem spune că, au fost soluţionate circa 136 dosare zilnic. 
 

Ian. Feb. Mart. Apr. Mai iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
105 
dosare 
zilnic 

101 
dos. 
zilnic 

97 
dos.   
zilnic 

93 
dosare  
zilnic 

128 
dosare  
zilnic 

187 
dosare  
zilnic 

105 
dosare  
zilnic 

199 
dosare  
zilnic 

126 
dosare  
zilnic 

184 
dosare  
zilnic 

180 
dosare  
zilnic 
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Operativitatea pe secţii şi faze de judecată: 

 
Materia Operativitatea % 

fond  74,77 
apel  76,34 

 
I civil 

recurs 83,98 
fond 92,26 
apel 88,24 

 
penal 

recurs 92,07 
fond 86,52 
apel 89,66 

 
II civil 

recurs 79,73 
fond 56,13 contencios 

adm. şi fiscal recurs 81,57 
conflicte 
muncă 

fond 73,42 

fond 90,91 
apel 81,49 

minori şi 
familie 
- civil - recurs 90,39 

fond 84,98 
apel 66,67 

minori şi 
familie 
- penal - recurs 95,54 

 
 
 

Operativitate pe judecător: 
 

Nr. dosare 
 

Secţia Nume şi prenume 
judecător 

Repartizate  Soluţionate 

Operativitate 
% 

Nedelcu Manuela 626 489 86,09 

Marinescu Simona  780 660 91,03 

Negoiţă Mirela 765 624 90,83 

Gabriela Popescu 744 615 90,57 

Barbu Luminiţa 290 89 32,72 

Rodica Gaşpar 771 616 87,75 

Stancu Daniel 764 607 85,98 

Daniel Otovescu 739 517 81,93 

I Civil ă 

Viorica Popa 579 367 79,27 
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Gabriela Filimon 800 615 86,01 

Alina Tăruş 756 580 84,06 

Grigoraşcu Daniela 718 398 60,61 

Alexandru Liliana 525 339 69,78 

Ramona Zglimbea 732 539 82,16 

Scurtu Jana 213 110 56,41 

Marusciac Lelia 760 422 59,47 

Gabriela Alexandroiu 288 275 95,48 

Laura Luminiţa Udrea 180 178 98,88 

Elvis Florea 434 397 91,47 

Maria Nicola 373 343 91,95 

Camelia Elena 
Macamete 

473 444 93,86 

Verginica Stănilă Dan 115 96 83,47 

Veronica Tiugan 392 360 91,83 

Denis Ghervase 437 415 94,96 

Mirtha Meleacă  405 377 93,08 

Gabriela Ciontu 395 361 91,39 

Penală  

Cristiana Tudor Olteanu 379 350 92,34 

Hartmann Tiberiu 196 168 86,00 

Alina Mischianu 259 232 90,00 

Anghelina Paula 268 237 88,00 

Dinculescu Raluca 126 87 71,00 

Dragomir Liliana 300 226 76,00 

Vasile Valentina 296 241 82,00 

Ionica Osiceanu 264 243 92,00 

Carmen Rotaru 214 188 88,00 

Constantin Popescu 225 210 93,00 

II Civil ă 

Colceag Cristina 697 413 72,00 

Hartmann Tiberiu 271 183 68,00 

Alina Mischianu 361 229 65,00 

Anghelina Paula 333 235 71,00 

Dinculescu Raluca 105 70 67,00 

Dragomir Liliana 312 212 69,00 

Vasile Valentina 371 245 67,00 

Ionica Osiceanu 294 234 80,00 

Carmen Rotaru 337 223 67,00 

Constantin Popescu 281 231 83,00 

Insolvenţă 

Colceag Cristina 110 87 79,00 

Plugărescu Marius 830 396 47,71 

Vasilescu Gabriela 1356 952 70,20 
Contencios 
adm. şi 
fiscal Iliescu Carmen 1383 1044 75,49 
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Stoiculescu Natalia 1004 718 71,52 

Scumpieriu Alina 1302 848 65,13 

Marinescu Alina 840 337 40,12 

Sandu Ecaterina 1301 985 75,71 

Ivănuş Monica 1273 961 75,49 

Grecescu Cristian 1274 828 65,00 

Adina Ghiţă 540 228 54,72 

Petcu Gabriela 420 128 30,48 

Vîrtopeanu Cristina 403 137 34,00 

Preoteasa Carmen 941 822 90,06 

Gavrila Mariana 428 394 79,92 

Claudia Dinu 938 721 70,48 

Mircea Nicu 902 808 81,29 

Ion Lepadat 754 556 62,82 

Spiridon Doina 839 782 76,38 

Caimac Adriana 837 507 66,19 

Simion Gabriela 885 714 73,38 

Varzaru Eugenia 211 106 50,24 

Firu Marga 822 656 71,30 

Visan Silviu 869 637 66,15 

Uncheaşu Cecilia 903 811 80,94 

Ilie Melania 978 956 90,10 

Conflicte de 
muncă şi 
asigurări 
sociale 

Berceanu Manuela 902 891 88,18 

Camelia Cojocaru 
 Bichea 

332 318 97,24 

Marioara Georcotină 360 312 89,39 

Cristina Comănescu 375 320 89,38 

Dijmărescu Cosmin 148 128 90,78 

Ion Badea 495 431 89,97 

Minori şi 
familie 

Irina Enăşoiu 527 448 89,95 
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1.4. Managementul resurselor umane 
 
 
 Realizarea unui management eficient al resurselor umane a constituit o 
preocupare permanentă a activităţii persoanelor cu funcţie de conducere şi a 
Colegiului de conducere. 
 La începutul anului 2012, în schema de personal a Tribunalului Dolj 
figurau 72 de posturi de judecător. Deşi aparent, o asemenea schemă de personal 
era suficientă pentru a asigura funcţionarea eficientă a instanţei, repartizarea 
echilibrată a volumului de muncă, în realitate, numărul de posturi efectiv 
ocupate era de 67. Astfel: 

- 4 judecători se aflau în concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului 
de până la 2 ani (Caimac Adriana, Vărzaru Eugenia, Popa Viorica, 
Stănilă Dan Verginica); 

- 1 judecător suspendat din funcţie conform Hotărârii adoptate de Pelnul 
CSM la 14.06.2010 (Diaconescu Bogdan); 

- 1 post vacant. 
Pe parcursul anului 2012, urmare a promovării la Curtea de Apel Craiova, 

a colegilor care au susţinut examenului de promovare în funcţii de execuţie, au 
existat perioade în care activitatea secţiilor respective s-a desfăşurat cu 
dificultate, completele judecătorilor promovaţi fiind preluate de judecătorii 
desemnaţi conform planificării de permanenţă. 

Astfel, prin promovarea domnilor judecători Aurel Cadea, Alina Ciolofan, 
Adela Albu, Cornelia Gorgăneanu, Valerica Mirea câteva luni activitatea 
secţiilor Contencios administrativ şi fiscal, Conflicte de muncă şi asigurări 
sociale şi Penală s-a desfăşurat cu dificultate deoarece, pe lângă completele de 
judecată ale judecătorilor care au promovat la Curtea de Apel, ceilalţi judecători 
a trebuit să preia şi atribuţiile stabilite prin Ordinul de Serviciu, judecătorilor 
care au promovat. 

 Pe parcursul anului, posturile rămase vacante în urma promovării au fost 
ocupate de domnii judecători Barbu Luminiţa, Scurtu Jana, Petcu Gabriela, 
Cosmin Dijmărescu, Liliana Alexandru şi Cristina Vârtopeanu. 

La începutul anului Colegiul de Conducere al Tribunalului Dolj a analizat 
volumul de activitate al fiecărei secţii asigurând o dimensionare a resurselor 
umane în raport de necesităţile şi specificul fiecărei secţii. 

În anul 2012, în temeiul art. 22 din Regulamentul de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti, a fost aprobat transferul doamnei judecător Izabela 
Colceag la Secţia II Civilă şi al doamnei judecător Lelia Marusciac la Secţia I 
Civilă. 

La finalul anului 2012, prin Hotărârea C.S.M. nr. 1114/13.12.2012 
schema de personal al Tribunalului Dolj s-a redus cu un post. 
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Conducerea Tribunalului Dolj a făcut demersuri pentru revenirea la 
vechea schemă de 72 de judecători având în vedere numărul mare de dosare 
înregistrate pe rolul instanţei, precum şi faptul că circa 75% din judecătorii 
Tribunalului Dolj au atins punctajul de 5.090 puncte conform Hotărârii C.S.M. 
nr. 1114/13.12.2012 prin care s-a stabilit volumul optim de activitate al 
judecătorilor. 

 
Judecătorii au fost repartizaţi pe secţii, de către Colegiul de conducere 

astfel: 
 

Secţia Număr judecători 
schemă 

Număr judecători 
efectivi 

I Civil ă 16 15 
Penală 14 11 
II Civil ă 10 10 
Contencios administrativ şi 
fiscal 

12 12 

Conflicte de muncă şi 
asigurări sociale 

13 13 

Minori şi familie 6 6 
TOTAL 71 66 
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Din punct de vedere al personalului auxiliar, situaţia posturilor se prezintă 

astfel: 
- 78 personal auxiliar de specialitate; 
- 4 conducători auto; 
- 5 personal conex; 
- 6 specialişti IT; 
- 1 personal contractual. 
Personalul auxiliar de specialitate este insuficient pentru desfăşurarea în 

bune condiţii a activităţii de judecată. Volumul mare de activitate desfăşurat la 
Tribunalul Dolj, modificările regulamentare intervenite justifică o suplimentare 
a schemei de personal auxiliar de specialitate. 

Din cele 78 de persoane incluse în categoria personalului auxiliar de 
specialitate doar 57 participă la şedinţele de judecată având atribuţiile specifice 
grefierului de şedinţă, diferenţa până la 78 fiind repartizaţi în cadrul 
compartimentelor instanţei. 

Numărul de grefieri de şedinţă este insuficient, raportat la numărul de 
judecători existent în schemă, revenind practic 0,80 grefier/judecător. 

La majoritatea secţiilor tribunalului grefierii de şedinţă au şi atribuţii în 
ceea ce priveşte tehnoredactarea hotărârilor judecătoreşti, astfel că, volumul de 
activitate al acestora depăşeşte cu mult durata unei zile normale de lucru. 

Pe parcursul anului 2012 s-au intensificat demersurile în vederea 
asigurării unei scheme decente a personalului auxiliar de specialitate. 

O rezolvare temporară a acestei stări de lucru s-a realizat prin intermediul 
delegării, la finalul anului 2012, a unor grefieri de la Judecătoriile Filiaşi, 
Segarcea şi Orşova la Tribunalul Dolj. 

Apreciem că este necesară o redimensionare a schemelor de personal la 
nivelul Tribunalului Dolj şi a instanţelor din raza acestuia în sensul de a se 
redistribui posturi de grefier din schema instanţelor la care numărul acestora este 
mare şi care au volum de activitate redus, la tribunal sau la instanţele cu deficit 
de personal. 

Trebuie menţionat că, în cursul anului 2012, Tribunalul Dolj a beneficiat 
de sprijinul Curţii de Apel Craiova, soluţionându-se în mod prompt toate cererile 
de delegare formulate de grefieri. 

Schema de personal auxiliar a Tribunalului Dolj s-a mărit cu un post de 
grefier arhivar şi cu un post de consilier juridic. Totodată, în luna iulie a anului 
2012, după aproape un an şi jumătate, urmare a finanţării postului de muncitor 
aflat în schema Tribunalului Dolj, şi acest post a fost ocupat. 

Tribunalul Dolj, începând cu luna decembrie 2009, nu a mai avut în 
schema de personal un muncitor angajat, împrejurare care a creat mari probleme 
în ceea ce privea remedierea oricăror defecţiuni la instalaţiile electrice, sanitare, 
mobilier. 
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Pentru remedierea acestor deficienţe, uneori minore, conducerea 
tribunalului a fost nevoită să apeleze la serviciile unor firme private, deşi sumele 
respective plătite pentru efectuarea reparaţiilor puteau fi folosite pentru 
desfăşurarea altor activităţi. 

Managementul resurselor umane a vizat încurajarea corpului de magistraţi 
să-şi gestioneze propriul volum de dosare, asigurând astfel o soluţionare în 
termen a cauzelor aflate pe rolul fiecărui complet.  

Nu a fost ignorată importanţa menţinerii unui climat organizaţional de 
natură a pune bazale creării şi consolidării unei culturi organizaţionale extrem de 
necesare în sistemul judiciar. 

Motivarea personalului auxiliar din fiecare compartiment, prin aprecierea 
muncii fiecăruia, a reprezentat o altă coordonată a managementului tuturor 
persoanelor cu funcţii de conducere. 
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Secţiunea 2 
 

Infrastructura şi capacitatea instituţională a instanţei 
 
 
 
 Sub aspectul infrastructurii, situaţia Tribunalului Dolj este deosebit de 
gravă, atât în privinţa spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, cât şi în privinţa 
echipamentelor IT aflate în dotarea instanţei. 

Tribunalul Dolj îşi desfăşoară activitatea într-un  imobil situat în strada 
Brestei nr. 12 alcătuit din 3 corpuri de clădire. 
 În prima dintre aceste clădiri, care de altfel este şi monument istoric de 
categoria A sunt amenajate 5 săli de judecată şi 16 birouri pentru judecătorii şi 
grefierii celor 6 secţii ale Tribunalului Dolj. 
 Suprafaţa ocupată de aceste birouri reprezintă 459 m.p., iar numărul de 
personal care îşi desfăşoară activitatea în acest spaţiu este de 121 de persoane, 
practic 3,79 m.p. revin fiecărei persoane, sub minimul de 6 m.p. prevăzut în 
actele normative europene. 
 Dacă avem în vedere că în spaţiul menţionat mai sus sunt amplasate 
birouri, fişete, dulapuri,imprimante, calculatoare, sobe, spaţiul unei persoane se 
reduce sub un m.p.. 
 Am evidenţiat toate aceste aspecte special pentru a arăta situaţia deosebit 
de grea în care se desfăşoară activitatea instanţei. 
 În cea de-a doua clădire a tribunalului, alcătuită din  parter şi etaj, sunt 
amenajate arhivele secţiilor Tribunalului Dolj, birouri pentru studierea dosarelor, 
o sală de şedinţă, registratura, Biroul de expertize, cabinetul medical , camera 
serverelor  şi îşi desfăşoară activitatea 30 de persoane . 
 Situaţia este deosebit de gravă în ceea ce priveşte spaţiul destinat 
arhivelor, întrucât într-o suprafaţă de cca 150 m.p. sunt depozitate cca. 2000 
metri liniari de dosare. Această situaţie a fost cauzată de împrejurarea că , în 
ultimii ani, numărul dosarelor de fond în materiile conflicte de muncă şi 
asigurări sociale şi contencios administrativ a cunoscut o creştere substanţială. 
Deşi în materie penală Tribunalului i-a fost redusă competenţa, totuşi, spaţiul 
ocupat de dosarele penale este deosebit de mare, deoarece, probele administrate 
în faza de urmărire penală însumează uneori chiar 50 de volume. O situaţie 
similară o întâlnim şi în materia dosarelor de insolvenţă. 
 În anul 2012, pe rolul Tribunalului Dolj s-au aflat cca. 42.000 de dosare, 
din care 70% sunt dosare de fond, ce urmează a fi conservate tot la Tribunalul 
Dolj. 
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Situaţia deosebit de gravă în care se află Tribunalul Dolj sub aspectul 

spaţiului alocat arhivelor curente şi arhivei de conservare a fost evidenţiată şi în 
raportul de control al Arhivelor Naţionale – Serviciul Judeţean Dolj, în care s-a 
reţinut că, spaţiile cu această destinaţie nu îndeplinesc condiţiile Legii nr. 
16/1996. Pentru a suplini lipsa spaţiului , dosarele au fost arhivate în anii trecuţi 
în podul acestei clădiri, încălcându-se astfel, dispoziţiile Legii nr. 307/2006, 
privind protecţia contra incendiilor. 

În anul 2012 a avut loc activitatea de selecţie a documentelor pentru care 
s-a împlinit termenul de păstrare, fiind predaţi 160 metri liniari de hârtie pentru 
topire. Această operaţie a fost îngreunată de lipsa unui spaţiu suficient de mare 
pentru manipularea dosarelor care urmau să fie predate pentru distrugere. 

De asemenea, în anul 2012 a avut loc distrugerea corpurilor delicte pentru 
care, conform dispoziţiilor legale, s-a împlinit termenul de păstrare. 

Aceste măsuri nu au ajutat însă la o eliberare semnificativă a spaţiului 
arhivei dat fiind numărul mare de dosare pe care Tribunalul Dolj, ca instanţă de 
fond, trebuie să le conserve.  

În cea de-a treia clădire destinată birourilor asistenţilor judiciari, 
consilierilor de probaţiune, departamentului economico-financiar şi 
administrativ, biroului IT şi magaziei instanţei şi îşi desfăşoară activitatea un n 
un număr de 47 de persoane.  

Comparativ cu anul 2000, când în schema de personal a Tribunalului Dolj 
figurau 34 de judecători, în prezent în schemă figurează 72 de judecători, în timp 
ce în anul 2000 în schema Tribunalului Dolj figurau 42 de grefieri, în prezent 
76. 

Creşterea numărului de personal a fost cauzată şi de apariţia altor categorii 
profesionale: consilierii de probaţiune şi asistenţii judiciari, numărul total al 
personalului din aceste categorii, care îşi desfăşoară activitatea la Tribunalului 
Dolj este de 25 de persoane. 

Demersurile conducerii Curţii de Apel Craiova şi Tribunalului Dolj, din 
anul 2012, pentru realizarea Proiectului "Extindere Tribunalul Dolj + Curtea de 
Apel" s-au concretizat în obţinerea autorizaţiei de construcţie pentru efectuarea 
lucrărilor. 

Totodată, prin Nota Internă nr. 2/65002/1307/2012 a Ministerului Justiţiei 
s-a aprobat închirierea unui nou spaţiu pentru desfăşurarea activităţii 
Tribunalului Dolj pe parcursul perioadei în care se vor efectua lucrările de 
construcţie la noul sediu. 

În anul 2012, dotarea cu echipamente IT a instanţelor din raza de 
activitate a Tribunalului Dolj a fost următoarea: 
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Nr. 
crt. 

Instanţa Servere Calculatoare Imprimante Multifuncţionale 

1. Tribunalul Dolj 8 211 46 10 
2. Judecătoria 

Craiova 
8 154 34 3 

3. Judecătoria 
Băileşti 

7 34 9 2 

4. Judecătoria 
Calafat 

7 22 7 2 

5. Judecătoria 
Filiaşi 

7 23 6 2 

6. Judecătoria 
Segarcea 

7 21 5 2 

 Total 44 465 107 21 
 

În general echipamentele au funcţionat în parametrii normali, excepţie 
făcând imprimantele, datorită uzurii fizice şi morale. 

Activitatea biroului IT, pe parcursul anului 2012 a fost următoarea: 
Pe parcursul anului au fost instalate pachete de actualizare ale aplicaţiei 

Ecris, furnizate de Ministerul Justiţiei. Aceste pachete rezolva cea mai mare 
parte a problemelor sesizate în funcţionarea aplicaţiei Ecris. Printre acestea 
amintim: 

- adăugarea de obiecte în toate materiile 
- completarea nomenclatoarelor aplicaţiei 
- rezolvă problema referitoare la neafişarea stadiului procesual curent în 

citaţii 
- rezolva problema legată de afişarea notelor în comunicări. 
- Pentru toate materiile juridice non-penale "completare dispozitiv" se va 

transforma în "Completare/lămurire dispozitiv", cu menţinerea complexităţii 
- optimizare la salvarea numărului de document în redactor (atât la 

redactorul de hotărâri, cât şi la cel de mandate) 
La sfârşitul anului 2012 a fost instalat la Tribunalul Dolj şi la toate 

instanţele din raza sa de activitate ultima varianta a aplicaţie de gestiune a 
dosarelor, respectiv Ecris 4.3.0.5. Operaţia a fost de o complexitate deosebita, 
datorita următorilor factori: 

a) schimbarea platformei de dezvoltare 
b) schimbarea radicala a sistemului de gestiune al bazelor de date, adică 

migrarea de la Microsoft SQL Server 2005 la Microsoft SQL 2008 
c) schimbarea sistemului de operare, adică trecerea de la Microsoft 

Windows Standard x86 la Microsoft Windows Server x64, pentru o mai mare 
versatilitate 
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Pe parcursul anului 2012 s-a început implementarea proiectului de 
înregistrare a tuturor şedinţelor de judecată, în toate sălile de şedinţe de la toate 
instanţele din raza de activitate a Tribunalului Dolj, proiect ce este încă în 
desfăşurare. 

În cursul desfăşurării acestui proiect s-a suplimentat numărul de servere 
şi de calculatoare la fiecare instanţă astfel: 

- câte 1 server pentru înregistrare/instanţă 
- câte 1 calculator pentru înregistrare pentru fiecare sală de şedinţă 
- câte 1 calculator pentru transcript(redare) pentru fiecare sală de şedinţă 
- UPS-uri, dulapuri de comunicaţii, microfoane, staţii audio pentru 

fiecare sală de şedinţe 
 
Biroul IT a reuşit, datorita cooperării strânse între membrii acestuia 

precum şi a mobilizării exemplare, să ducă toate operaţiile la bun sfârşit, fără 
întârzieri şi avarii, şi, mai mult, să ofere sprijin şi altor instanţe pentru buna 
desfăşurare a activităţii acestora. 

 
Tribunalul Dolj a fost una dintre instanţele pilot care au participat la 

dezvoltarea şi testarea noului ECRIS, prin observaţii şi sugestii adresate 
dezvoltatorilor. Elaborarea acestora s-a făcut de către biroul IT, în urma 
sesizărilor primite de la utilizatorii ECRIS, după ce în prealabil au fost analizate 
şi sintetizate. 

 
Biroul IT s-a implicat asiduu în activitatea instanţelor de judecată prin 

realizarea de rapoarte care au ajutat, pe de o parte, la verificarea şi îmbunătăţirea 
modului de lucru cu aplicaţia Ecris, şi pe de altă parte la culegerea datelor 
statistice, necesare diferitelor situaţii referitoare la dosare şi activitatea de 
judecată, anterior implementării modului de statistică.  

Datorită implementării noului sistem ECRIS 4, programele de raportare 
concepute si dezvoltate de Biroul IT au fast adaptate noilor condiţii şi cerinţe, 
astfel că în momentul de faţă se poate spune că Biroul IT al Tribunalului Dolj 
dispune de cel mai complet şi complex sistem de raportări bazat pe informaţiile 
preluate prin sistemul ECRIS 4. 

Au fost publicate pe intranet, la solicitarea conducerii următoarele: 
- Jurisprudenţa (CEDO, Curtea Constituţionala, ICCJ, CEJ) 
- Învăţământ profesional 
- practica neunitara 
- norme PSI 
- modele de procese verbale utile 
- materiale referitoare la seminariile organizate de Tribunalul Dolj 
- şi alte materiale de interes pentru personalul instanţelor 
Biroul IT a continuat să îmbunătăţească aplicaţiile dezvoltate în anii 

anteriori, respectiv: 
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- aplicaţie de inventar utilizată de biroul IT pentru o gestiune cât mai 
eficientă a echipamentelor IT 

- aplicaţie de pontaj electronic, implementată la toate instanţele din raza 
de activitate a Tribunalului Dolj 

- aplicaţie de telefoane 
- aplicaţie pentru evidenţa dosarelor mai vechi în sistem, aplicaţie ce 

culege o parte din date din Ecris, ajutând astfel la un mod de lucru cât mai corect 
în Ecris. Această aplicaţie a uşurat mult munca persoanelor desemnate să 
realizeze situaţiile solicitate privitoare la vechimea dosarelor în sistem, mai ales 
prin faptul că marea majoritate a datelor sunt culese din Ecris, iar vechimea este 
calculată automat dacă se completează data înregistrării în sistem a dosarului. 

Prin aplicaţiile dezvoltate de Biroul IT (Rapoarte, Inventar, Carte de 
Telefoane, Pontaj, Dosare Vechi etc.), s-a îmbunătăţit considerabil activitatea 
instanţei, fiind puse la dispoziţia utilizatorilor diverse instrumente pentru 
uşurarea sarcinilor de serviciu şi îmbunătăţirea rezultatelor. 

Nu au fost omise nici operaţiile de mentenanţă şi back-up ale aplicaţiilor 
care rulează în cadrul instanţelor, pentru a fi evitate situaţii neplăcute cauzate de 
pierderea accidentală a datelor, respectiv: 

- aplicaţia ecris 
- aplicaţiile folosite de Biroul Contabilitate 
- aplicaţiile dezvoltate local (cele enumerate mai sus) 
Securizarea reţelei interne LAN reprezintă o prioritate pentru Biroul IT, 

astfel că s-au luat masuri suplimentare de siguranţă, care implică: 
- teste interne de siguranţă 
- instalarea şi configurarea unui server de actualizări ale sistemelor 

informatice pentru fiecare instanţă în parte 
- instalarea, configurarea şi actualizarea software-ului antivirus 

 
 Subfinanţarea activităţii instanţelor a avut consecinţe şi asupra activităţii 
Tribunalului Dolj, fiind în imposibilitatea, pe parcursul anului, a efectuării 
reparaţiilor necesare la echipamentele IT.  
 Numărul mare de echipamente, uzura fizică şi morală a acestora au 
împiedicat uneori buna desfăşurare a activităţii instanţelor. 
 Raportat la nevoile instanţei, bugetul alocat Tribunalului Dolj a fost un 
buget sărac care a fost utilizat cu multă atenţie, pentru a evita situaţiile în care 
am fi fost în imposibilitatea de a plăti furnizorii, utilităţile instanţei. 
 Chiar dacă la finalul anului se constată o creştere a bugetului alocat 
Tribunalului Dolj, comparativ cu anul precedent, trebuie evidenţiat faptul că 
această creştere a intervenit în partea a doua a anului. 
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Secţiunea 3 

 
Calitatea actului de justiţie 

 
3.1. Accesul la justiţie 

 
Pornind de le ideea că în centrul sistemului nu stă judecătorul sau instanţa 

ci justiţiabilul care este utilizatorul serviciilor create de către stat pentru 
protecţia drepturilor sale, şi are tot dreptul sa fie informat şi tratat cu respect, 
pentru creşterea gradului de transparentă a funcţionării instanţei au fost luate 
următoarele măsuri: 
 - afişarea pe site-ul instanţei a programului privind activitatea completelor 
de judecată;  
 - afişarea la avizier a programului săptămânal al şedinţelor de judecată 
(ziua, ora, componenţa completului de judecată) şi a listelor de judecată;  
 - pe site-ul instanţei sunt postate informaţii generale privind instanţa, 
drepturile şi obligaţiile justiţiabililor, obligaţiile personalului faţă de aceştia,  
Regulamentul de ordine interioara al instanţelor; 
 - organizarea manifestărilor de tipul " uşilor deschise " cu prilejul Zilei 
Justiţiei; 
 - optimizarea activităţii Biroului de Informare şi Relaţii Publice şi a 
compartimentelor ce au legătură directă şi permanentă cu publicul (arhiva, 
registratura, birou executări).  

Toate cererile adresate Biroului de Informare şi Relaţii Publice au primit 
răspuns în termenul legal şi potrivit dispoziţiilor Legii 544/2001.  

În anul 2012 a continuat la nivel naţional programul "România 
transparentă" în vederea optimizării activităţii de informare publică şi aplicarea 
consecventă a legilor transparenţei. 

Tribunalul a dovedit, şi trebuie să dovedească în continuare, că implicarea 
în implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public nu este conjuncturală. A fost înţeles faptul că legea induce în mod 
explicit un maximum de responsabilitate pentru instanţele de judecată, pentru a 
stabili cadrul unei relaţii durabile şi eficiente cu cetăţenii. 
 În anul 2012, la nivelul tribunalului a fost întocmit "Buletinul Informativ" 
unde sunt prezentate principalele prevederi ale Legii nr. 544/2001, 
Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti şi Legii de 
organizare judiciară, programul de funcţionare al instanţei precum şi programul 
de lucru cu publicul, coordonatele de contact ale tribunalului şi judecătoriilor din 
raza sa de activitate, datele de contact ale purtătorilor de cuvânt ai instanţelor. 
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 S-a pornit de la ideea că legea instituie accesul la informaţie drept regulă, 
iar limitarea accesului drept excepţie, precum şi faptul că a fost instituţionalizată 
transparenţa în relaţiile dintre cetăţeni şi instanţele de judecată. 
 Buletinul Informativ cuprinde: 
 - Modul în care este organizat tribunalul; 
 - Numele şi prenumele persoanelor din conducerea tribunalului şi al 
purtătorului de cuvânt; 
 - Coordonatele prin care poate fi contactat tribunalul – sediu, număr de 
telefon, fax, adresă de e-mail şi adresa paginii de internet. 
 Pe pagina de internet a Tribunalului Dolj au fost publicate următoarele 
informaţii de interes public: 
 - Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 
 - Cum se poate obţine o informaţie la cerere (verbal, în scris, prin e-mail); 
 - Taxele judiciare de timbru; 
 - Programul şedinţelor de judecată; 
 - Raportul periodic de activitate al instanţei; 
 - Ghid de orientare pentru justiţiabili; 
 - Ghid practic pentru jurnalişti; 
 - Buletinul informativ; 
 - Categorii de informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor; 
 - Lista cuprinzând informaţiile de interes public; 
 În cadrul Biroului de Informare şi Relaţii Publice au fost înregistrate un 
număr de 84 de solicitări de informaţii, răspunsul fiind transmis în termenul 
prevăzut de lege. 
 În anul 2012 a fost organizată o vizită, la sediul Tribunalului Dolj, a 
elevilor de la Colegiul Naţional „Elena Cuza”, iar doamna judecător Cristina 
Crăciunoiu, locţiitorul purtătorului de cuvânt, a participat la o emisiune a 
postului de televiziune TVR Craiova. 

În ce priveşte Liceul "Elena Cuza", în cursul anului 2012 s-au pus bazele 
unei colaborări între acest liceu, Judecătoria Craiova şi Tribunalul Dolj, în 
vederea familiarizării elevilor din anii terminali ai liceului cu activitatea de 
judecată şi cu activitatea unei instanţe, având în vedere că experienţa anilor 
trecuţi a demonstrat că în marea lor majoritate absolvenţii Liceului "Elena Cuza" 
urmează cariere în domeniul juridic. În acest sens a fost încheiat şi un protocol. 
 De asemenea în anul 2012 s-au pus bazele unui protocol împreună cu 
Inspectoratul de Învăţământ al Judeţului Dolj şi Facultatea de Drept "Nicolae 
Titulescu", protocol care include şi Judecătoria Craiova, în vederea realizării în 
comun a unui program tip concurs pentru elevii de liceu care să asigure 
familiarizarea acestora cu noţiuni de bază din dreptul material şi procesual. 
 Acest program a fost creat ca urmare a recunoaşterii necesităţii 
familiarizării publicului larg cu activitatea efectivă a instanţelor de judecată în 
vederea unei corecte informări a acestuia şi în vederea formării unei corecte 
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percepţii a societăţii în cadrul căreia activăm cu privire la activitatea propriu-
zisă a instanţelor. 

Programul a avut ca bază de plecare interesul arătat de elevii Liceului 
Elena Cuza cu ocazia vizitelor din cadrul programului "Zilele Porţilor Deschise" 
pentru activitatea efectivă a instanţei.  Concursul efectiv va avea loc în anul 
2013. 
 În Registrul cu înregistrări din ziarele locale au fost înregistrate 224 
poziţii reprezentând articole cu privire al activitatea Tribunalului Dolj în anul 
2012. 
 Monitorizarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 a vizat în principal 
următoarele aspecte : 

a) La nivelul instanţei nu au fost înregistrate cazuri în care să se fi 
exercitat drepturile stabilite în cap. IV din Legea nr. 677/2001, situaţie care să 
impună informarea autorităţii de supraveghere. 

b) Masuri tehnice pentru protejarea datelor cu caracter personal. 
 
 
 
 

3.2. Ponderea hotărârilor atacate din totalul hot ărârilor 
pronunţate. Indicele de desfiinţare. 

 
 
 Ponderea atacabilităţii hotărârilor: 

 
Nr. hotărâri  

Secţia Pronunţate Atacate 
Indicele de 

atacabilitate 
Civilă 3377 453 13,41% 
Penală 2541 212 8,34% 
Comercială 2095 453 21,62% 
Contencios adm. 
şi fiscal 

7773 4562 58,69% 

Conflicte de 
muncă şi asigurări 
sociale 

9202 4244 46,12% 

Minori şi familie 1386 151 10,89% 
Insolvenţă 2196 407 18,53% 
TOTAL 28570 10482 25,37% 
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Comparativ cu anul precedent se constată o creştere a procentului de 
atacabilitate al hotărârilor judecătoreşti, de la 20,68% la 25,37%. Această 
creştere a procentului de atacabilitate este în legătură directă cu creşterea 
volumului de activitate a tribunalului ca instanţă de fond. 
 

Ponderea atacabilitatilor

28570;75%

10482; 25%
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Indicele de desfiinţare. 
 

Nr. hotărâri  Secţia 
Pronunţate Casate Modificate 

Indice 
desfiinţare 

% 

Indicele 
de 

modificare 
I Civil ă 3377 34 34 1,00 1,00 
Penală 2541 7 35 0,27 1,37 
II Civil ă 2095 6 0 0,02 0 
Contencios 
adm. şi 
fiscal 

7773 114 335 1,46 4,30 

Conflicte de 
muncă şi 
asigurări 
sociale 

9202 208 186 2,26 2,02 

Minori şi 
familie 

1386 7 14 0,50 1,01 

Insolvenţă 2196 23 7 0,10 0,03 
TOTAL 28570 399 611 1,39 2,13 
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Secţii Tribunalul Dolj Indice 

desfiinţare 
2010 

Indice 
desfiinţare 2011 

Indicele de 
desfiinţare 

2012 
Secţia I civilă 1,70 1,39 1,00 
Secţia penală 1,70 0,53 0,27 
Secţia II civilă 0,17 0,18 0,02 
Secţia Contencios 
administrativ şi fiscal 

1,85 2,29 1,46 

Secţia litigii de muncă şi 
asigurări sociale 

1,13 0,71 2,26 

Secţia minori şi familie 0,25 1,63 0,50 
 
 În privinţa indicelui de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti se constată o 
reducere a acestuia la majoritatea secţiilor instanţei. Singura secţie la care 
indicele de desfiinţare a crescut comparativ cu anul precedent, este Secţia de 
conflicte de muncă şi asigurări sociale unde se constată o creştere de 1,56%. 
 Indicele de desfiinţare al hotărârilor judecătoreşti este un barometru al 
calităţii actului de justiţie, confirmând pronunţarea unor soluţii legale şi 
temeinice de către un corp de magistraţi bine pregătiţi. 
 

Ponderea atacabilitatilor

28570; 
99%

399; 1%

 
 Secţia II civil ă: 
 

Principalele cauze care au determinat modificarea/casarea sentinţelor 
pronunţate de Secţia a II a Civilă în anul 2012 au fost: 
 - cererile de intervenţie calificate ca fiind făcute în interesul reclamantului 
şi nu în interes propriu(dosar 16285/63/2010); 
 - închiderea procedurii deşi debitoarea deţine bunuri(dosar 
17545/63/2011/a1.1); 
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 - închiderea procedurii anterior verificării tuturor declaraţiilor de 
creanţă(dosar nr. 163/63/2012/a1): 
 - pe rolul instanţei se află litigii prin care debitoarea tinde la recuperarea 
unor sume importante de bani în măsura în care vor fi aduse în patrimoniu 
urmează a fi distribuite(dosar nr. 4641/63/2009/a3). 
 - potrivit art. 76 din Legea nr. 31/1990 – dreptul de a reprezenta societatea 
aparţine fiecărui administrator afară de stipulaţia cuprinsă în actul 
constitutiv(dosar nr. 10886/63/2012). 
 - instanţa de fond a reţinut că cerinţa formei autentice nu este impusă la 
înstrăinarea construcţiilor date fiind dispoziţiilor art. 101 din Legea nr. 114/1996 
republicată(dosar nr. 19584/63/2011); 
 - s-a apreciat în mod greşit că în cauză nu este îndeplinită cerinţa 
referitoare la caracterul cert, lichid şi exigibil de creanţă prev. de art. 3  pct. 6 
din Legea nr. 85/2006(dosar nr. 743/63/2012). 
 
 Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale: 
  

Trebuie arătat că, în esenţă, nu au existat multe casări cu trimitere spre 
rejudecare şi, implicit, numeroase motive de casare. O bună parte a acestora, 
privind soluţiile pronunţate în speţele de lot, se datorează practicii neunitare a 
Curţii de Apel Craiova.  

Principalele motive de casare, vizând necercetarea fondului, în materia 
dreptului muncii şi a asigurărilor sociale pot fi sintetizate după cum urmează: 
 1. În puţine dosare, având ca obiect contestarea deciziilor prin care Casa 
Judeţeană de Pensii a dispus reţinerea contribuţiei pentru C.A.S. în procent de 
5,5 %, au existat soluţii pronunţate de către tribunal şi casate de către instanţa de 
control judiciar pentru motivul că intimata C.J.P. a operat reţinerea respectivă 
aplicând procentul la întregul cuantum al pensiei contestatorilor, iar nu numai 
asupra părţii ce depăşeşte cuantumul de 740 lei. 
 2. La fel ca şi în anul precedent 2011, au mai existat casări în dosarele 
având ca obiect solicitarea diferenţelor salariale dintre indemnizaţia cuvenită şi 
cea acordată pe perioada concediului de odihnă, pentru anul 2010, datorându-se 
faptului că, între data pronunţării sentinţei de către tribunal şi data judecării 
recursului, a fost publicată Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în 
recurs în interesul legii nr. 20/2011, urmând ca instanţa de fond să soluţioneze 
cauza ţinând cont de prevederile acestei decizii. 
 3. Unele sentinţe prin care tribunalul a obligat angajatorul - instituţie de 
învăţământ - la plata ajutorului material pentru cărţi şi materiale didactice în 
format electronic, în temeiul Legii nr. 315/2006, aferent anului 2010, au fost 
casate cu trimitere, la început de an, pentru că Ministerul Învăţământului a 
susţinut că nu i-a fost comunicată cererea de chemare în judecată, motiv pentru 
care a fost privat de dreptul de a formula apărări, instanţa de fond dispunând 
însă în unele cazuri comunicarea acţiunii între termene. 
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 4. În acelaşi tip de speţe, au existat casări pentru motivul că instanţa de 
fond nu s-a pronunţat asupra cererii de chemare în garanţie a Ministerului 
Finanţelor Publice, formulată de către pârâtul Ministerul Învăţământului, însă 
aceasta a ajuns la dosarul cauzei în multe cazuri după pronunţarea sentinţei 
recurate. 
 5. O parte dintre deciziile de casare s-au întemeiat pe motivul că tribunalul 
trebuie să se pronunţe asupra cererii reclamanţilor, cadre didactice, de plată a 
diferenţelor salariale, nu doar asupra cererii privind calcularea salariului, 
diferenţe rezultate din neaplicarea Legii nr. 330/2009 în raport de prevederile 
Legii nr. 221/2008, având în vedere şi intervenţia Deciziei Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii nr. 11/2012. 
 6. În unele cazuri de speţă a fost casată sentinţa instanţei de fond, privind 
recunoaşterea grupei a II-a de muncă, pentru faptul că acţiunea cuprindea două 
petite, primul vizând constatarea încadrării în grupa de muncă iar cel de-al 
doilea având ca obiect o „obligaţie de a face” - obligarea pârâtei, fost angajator, 
să elibereze o adeverinţă care să ateste această încadrare. Instanţa de fond a 
înlăturat expertiza pe care ea însăşi a considerat-o utilă soluţionării cauzei şi a 
criticat concluziile acesteia. Curtea de Apel a apreciat că instanţa de fond a 
considerat greşit că obiectul cererii îl constituie nominalizarea în grupa a II-a de 
muncă, în loc de constatarea faptului că activitatea desfăşurată de reclamant 
cade sub incidenţa Ordinului nr.50/1990, Anexa 2, fiind vorba deci despre o 
calificare greşită a principalului capăt de cerere. 
 7. Unele sentinţe prin care tribunalul a respins ca inadmisibilă contestaţia 
împotriva deciziei de pensie au fost casate pentru că instanţa de control judiciar 
a considerat (practică neunitară minoritară) că procedura prealabilă instituită 
prin art. 149 din Legea nr. 263/2010, datorită caracterului nejurisdicţional, nu 
prevede nicio sancţiune în situaţia în care această procedură nu este parcursă şi, 
bineînţeles, nu înlătură analiza şi controlul din partea instanţei judecătoreşti. 
 8. În alte situaţii, vizând aceeaşi speţă şi soluţie a instanţei de fond, de 
respingerea a contestaţiei ca inadmisibilă, Curtea de Apel Craiova a arătat că, 
dacă după expirarea termenului de contestaţie de 45 de zile intimata nu a emis 
un răspuns, acest aspect nu îl poate împiedica pe contestator să formuleze 
contestaţie direct la instanţa de judecată,  aceasta fiind obligată să cerceteze 
fondul cauzei. 
 9. Un alt motiv de casare, privind speţe izolate, referitor la soluţionarea 
contestaţiei vizând decizia de sancţionare disciplinară a angajatului cu 
avertisment constă în acela că, dacă angajatorul a procedat la efectuarea 
cercetării disciplinare, cu toate că nu era obligat în acest sens de dispoziţiile 
legale, după care nu a mai menţionat în decizia de sancţionare de ce a înlăturat 
apărările salariatului din cursul cercetării, acest aspect nu poate fi de natură a 
conduce la reţinerea unui caz de nulitate absolută al deciziei de sancţionare 
disciplinară. 
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 Secţia contencios administrativ şi fiscal: 
 

În anul  2012, în materia contencios administrativ şi fiscal, principalele 
motive de casare de către instanţa de control judiciar a hotărârilor pronunţate de 
către Secţia contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Dolj au fost 
următoarele: 

 
- În cauzele având ca obiect restituire taxă de poluare, instanţa de control 

judiciar a dispus casarea cu trimiterea cauzei  spre rejudecare pentru a pune în 
discuţia părţilor  completarea, sub aspect subiectiv,  a cadrului procesual, prin 
introducerea în cauză a Administraţiei Fondului pentru Mediu având în vedere 
că, deşi taxa de poluare se calculează de organul fiscal competent, sumele 
percepute sunt colectate în contul acestei autorităţi publice. 

S-a reţinut de către instanţa de control judiciar că OUG 50/2008 privind 
instituirea taxei de poluare pentru autovehicule este actul normativ care 
reglementează acest tip de taxă şi care în art. 5 alin.4 prevede că „taxa se 
plăteşte de către contribuabil într-un cont distinct deschis la unităţile Trezoreriei 
Statului pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu”. 

Totodată Normele Metodologice de aplicare a OUG nr.50/2008 aprobate 
prin HG nr.686/24.06.2008 dispun în art. 3 alin. 6 că, în ultima zi lucrătoare a 
lunii, unităţile Trezoreriei Statului transferă în contul 50.17 „Disponibil al 
fondului pentru mediu” deschis pe numele Administraţiei Fondului pentru 
Mediu, sumele colectate cu titlu de taxă de poluare. 

Aşadar, sumele datorate cu titlu de taxa de poluare se calculează de 
organul fiscal competent din subordinea ANAF (art. 3 alin. 1 lit. a din Normele 
Metodologice), se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului 
fiscal competent dar  se virează în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu. 

În consecinţă, Administraţia Fondului pentru Mediu este autoritatea 
publică care gestionează sumele colectate cu titlu de taxă de poluare. 

 
- In unele  cauze având ca  obiect  anulare decizii emise de organele 

fiscale, instanţa de control judiciar a dispus casarea cu trimiterea cauzei  spre 
rejudecare pentru a pune în discuţia părţilor completarea probatoriului, prin 
efectuarea unei  expertize de specialitate. 

 
Principalele cauze de modificare a soluţiilor pronunţate de instanţa de 

fond: 
-  în cauzele având ca obiect restituire taxă de poluare, instanţa de control 

judiciar a dispus modificarea soluţiilor pronunţate în sensul că a respins capătul 
de cerere privind dobânda legală.  

Curtea a  reţinut că procedura de restituire a sumelor achitate de un 
contribuabil ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale este reglementată 
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de art. 117 alin. 1 lit. d din Codul de procedură fiscală, precum şi de Ordinul 
MFP 1899/22.12.2004. 

Astfel, art. 1 alin. 1 şi 2 din O.M.F.P. nr. 1899/2004 prevede că „Sumele 
care se restituie contribuabililor sunt cele prevăzute la art. 112 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată. 

Restituirea se efectuează la cererea contribuabilului, în termen de 45 de 
zile de la data depunerii şi înregistrării acesteia la organul fiscal căruia îi revine 
competenţa de administrare a creanţelor bugetare, potrivit prevederilor art. 33 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, denumit în continuare 
organul fiscal competent”. 

Dreptul contribuabilului de a i se plăti dobândă pentru sumele de restituit 
sau de rambursat este reglementat de art. 124 C.proc.fiscală. Pentru sumele de 
restituit de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare 
expirării termenului prevăzut de art. 117 alin. 2 sau la art. 70, după caz. 
„Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor”. 

Deşi s-a solicitat acordarea dobânzii prin cererea de chemare în judecată 
înregistrată pe rolul instanţei, o  astfel de cerere nu a fost adresată şi organului 
fiscal.  

În aceste condiţii, reclamantul nu poate solicita direct în instanţă plata 
respectivelor dobânzi fiind necesară formularea anterioară a unei cereri adresată 
organului fiscal. 

 
- De asemenea, au existat şi cauze în care instanţa de control judiciar a  

modificat soluţia instanţei de fond întrucât instanţa de fond a făcut o greşită 
apreciere a probelor administrate în cauză. 
 
 Secţia penală: 
 

Motivele care au determinat casarea şi după caz desfiinţarea hotărârilor 
atacate au vizat în ceea mai mare parte individualizarea judiciară a pedepselor 
aplicate( fie sub aspectul cuantumului pedepsei aplicate, fie sub aspectul 
modalităţii de executare a sancţiunii penale). 
 Unele din motivele de casare au vizat interpretarea greşită a dispoziţiilor 
art. 3201 C.pr.pen. în ceea ce priveşte posibilitatea instanţei de a dispune 
achitarea inculpatului pentru unele din infracţiunile pentru care a fost trimis în 
judecată în condiţiile în care acesta recunoaşte în totalitate înainte de începerea 
cercetării judecătoreşti săvârşirea faptelor reţinute prin actul de sesizare al 
instanţei. S-a apreciat de către instanţa de control că în ipoteza în care deşi 
inculpatul  recunoaşte în totalitate faptele pentru care s-a dispus trimiterea sa în 
judecată, dacă instanţa apreciază că pentru una sau mai multe infracţiuni nu sunt 
întrunite elementele constitutive ale infracţiunii trebuie să respingă cererea de 
judecare în baza dispoziţiilor art. 3201 C.pr.pen şi să continue judecarea cauzei 
conform procedurii de drept comun. 
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 De asemenea unele casări au vizat calculul obligaţiilor fiscale accesorii în 
sensul că dobânzile şi penalităţile trebuie calculate conform dispoziţiilor art. 
120, 1201 din Codul de procedură fiscală. 
 Unele hotărâri au fost modificate datorită nereţinerii de către instanţa de 
fond a dispoziţiilor legii nr. 76/2008 privind prelevarea de probe biologice de la 
persoanele condamnate definitiv la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea 
infracţiunilor prevăzute în anexa la lege. 
 
 Secţia I civil ă: 
 
 În cursul anului 2012 a fost consemnat în Registrul de casări al 
Tribunalului Dolj un număr de 96 dosare în care deciziile pronunţate au fost 
casate sau modificate de instanţele de control judiciar. 
 Preponderent, motivele pentru care s-a dispus casarea hotărârilor au fost 
determinate în esenţă, de necesitatea completării probatoriilor în vederea 
clarificării aspectelor necesare justei soluţionări a cauzelor (dosarul nr. 
20816/215/2007, 962/215/2010, 30662/215/2009, 21692/215/2008, 
16280/215/2009), analizarea acţiunilor prin prisma tuturor capetelor de cerere 
formulate sau omisiunea analizării unui motiv de apel (dosarul nr. 
757/230/2011, 39/183/2005, 35267/215/2010), soluţionarea greşită pe temeiul 
excepţiei prescripţiei (dosar nr. 13376/215/2009), a excepţiei autorităţii de lucru 
judecat (dosar nr. 2097/304/2010), neintrarea în cercetarea fondului (dosar nr. 
7428/215/2009, 13087/63/2011), nelegala citare (dosar nr. 12518/215/2007, 
25088/215/2009, 2036/201/2011). 

Într-o serie de speţe, însă, problemele de drept care au generat casarea sau 
modificarea hotărârilor pronunţate au fost determinate de modificări legislative, 
schimbarea orientării de jurisprudenţă în materia drepturilor salariale şi abordări 
jurisprudenţiale prin prisma Curţii Europene a Drepturilor Omului (O.U.G. nr. 
71/2009- dosar nr. 14831/215/2010, 32697/215/2011). 

 
I. Într-un având ca obiect contestaţie la Legea nr. 10/2001 (nr. 

1763/63/2009) s-a schimbat în parte sentinţa reţinându-se în esenţă, că potrivit 
modificărilor aduse prin Legea nr. 247/2005 instanţa nu are competenţa de a 
stabili cuantumul şi natura despăgubirilor, ci Comisia Centrală pentru Stabilirea 
Despăgubirilor,  iar în dosarul nr.  9110/63/2010 s-a modificat sentinţa în sensul 
constatării calităţii de persoană îndreptăţită a reclamantului în ceea ce priveşte 
acordarea măsurilor reparatorii, prin prisma înscrisurilor depuse la dosar. 

 
II. O problemă de drept relevantă sub aspectul competenţei materiale de 

soluţionare s-a ivit în  dosarul nr. 11595/63/2011 având ca obiect Legea nr. 
10/2001 în care Curtea de Apel Craiova a stabilit în urma conflictului negativ de 
competenţă creat, competenţa de soluţionare în favoarea Tribunalului Dolj. 
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Astfel, reclamanta a chemat în judecată  pârâţii Primăria  Comunei 
Gîngiova, Primarul Comunei Gîngiova, Comisia  Locală de Aplicare a Legii nr. 
10/2001, Comisia Judeţeană  Dolj de Aplicare a Legii nr.10/2001,  solicitând ca 
prin sentinţa ce se va pronunţa să  fie obligaţi   pârâţii   să   procedeze  la  
emiterea  unei dispoziţii potrivit Legii 10/2001,  obligarea pârâţilor la  plata de 
daune  interese în cuantum de  100  lei pentru fiecare   zi de întârziere, cu 
cheltuieli de  judecată. 

În motivarea acţiunii reclamanta a  solicitat restituirea  imobilului moară 
situat  în comuna  Gângiova, sat Comoşteni, iar  în urma analizei cererii  a  fost 
propusă pentru  a i se acordă despăgubiri. A susţinut că unitatea deţinătoare nu a 
emis o dispoziţie  pentru recunoaşterea drepturilor sale. 

În drept, a  invocat art. 1075  Cod Civil, art. 5802 Cod Civil, Legea nr. 
10/2001.  

Prin sentinţa civilă nr. 382 din 23 septembrie 2011 pronunţată de 
Tribunalul Dolj în dosarul 11595/63/2011 s-a declinat competenţa de soluţionare 
a cauzei în favoarea Judecătoriei Craiova,  în raport de dispoziţiile art. 1 şi 2 
Cod proc. civ.  

Instanţa a avut în vedere că obiectul cererii de chemare în judecată se  
întemeiază pe  dispoziţiile art. 580 ind. 2 şi următoarele din Codul de procedură 
civilă, astfel  că  litigiul  nu este dat în competenţa  de primă instanţă  a 
Tribunalului. 

Prin sentinţa civilă nr. 17057 din 10 noiembrie 2011, pronunţată de 
Judecătoria Craiova în dosarul 11595/63/2011 s-a declinat competenţa de 
soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Segarcea,  în raport de prevederile 
art. 13 cod procedură civilă. 

Prin sentinţa civilă nr. 557 din 2 aprilie 2012, pronunţată de Judecătoria 
Segarcea s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea 
Tribunalului Dolj şi s-a constatat că  există conflict de competenţă, dosarul fiind 
înaintat la Curtea de Apel Craiova, pentru ca această instanţă,  prin regulator, să 
stabilească  instanţa competentă în judecarea acţiunii.  

Judecătoria a considerat că faţă de motivele de drept indicate în cererea de 
chemare în judecată, obiectul acţiunii vizează legalitatea şi temeinicia cererii de 
restituire a proprietăţii, care este de competenţa materială  a tribunalului.  

Chiar dacă în cauză litigiul a fost declinat de la tribunal la o judecătorie 
iar de aceasta din urmă la altă judecătorie, există conflict negativ de competenţă 
deoarece declinarea s-a făcut între tribunal şi judecătorie, pe criteriul 
competenţei materiale . 
  Soluţionând conflictul negativ de competenţă cu care a fost sesizată, 
Curtea a constatat că  aparţine Tribunalului Dolj competenţa de soluţionare a 
acţiunii în primă instanţă. 
 Procesul civil este guvernat de principiul disponibilităţii, potrivit cu care 
reclamantul este cel care stabileşte cadrul procesual sub aspectul obiectului 
acţiunii şi al persoanelor chemate în judecate. 
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 Reclamantul investeşte instanţa  cu situaţia de fapt, iar calificarea juridică, 
în drept, a acţiunii este dată de judecător. Potrivit art. 129 alin. 4 cod procedură 
civilă, exercitându-şi rolul activ judecătorul este în drept să ceară părţilor 
explicaţii cu privire la situaţia de fapt şi motivarea în drept şi să pună în 
dezbaterea lor price împrejurări de fapt ori de drept, chiar dacă nu sunt 
menţionate în cerere. 
 Prin urmare, indicarea de către reclamant a unui anumit temei de drept  al 
acţiunii sale nu leagă instanţa, judecătorul având obligaţia să stabilească 
încadrarea situaţiei de fapt şi a pretenţiilor expuse de reclamant într-un anumit 
tipar juridic. 
 S-a considerat că reclamanta a solicitat obligarea primăriei Gîngiova 
să  emită dispoziţia  în temeiul Legii 10/2001 şi să înainteze dosarul ce 
conţine notificarea 62/N/2001 către ANRP. În drept s-au invocat 
prevederile Legii 10/2001 şi dispoziţiile art. 1073 cod civil. Este greşit 
temeiul de drept dat de tribunal acţiunii, respectiv dispoziţiile art. 580 ind. 
2 cod procedură civilă, textul referindu-se la executarea silită a obligaţiilor 
de a face, ori reclamanta invocă  faptul că nu a  fost emisă o a doua 
dispoziţie şi că primăria nu a înaintat dosarul cu notificarea  către ANRP, 
fără  a pune în discuţie refuzul de a executa o obligaţie impusă prin  titlu 
executoriu. 

Având în vedere situaţia de fapt invocată de reclamantă şi obiectul 
acţiunii sale, instanţa trebuie să se raporteze la dispoziţiile din Legea 
10/2001, care instituie o competenţă specială pentru judecarea cauzelor 
care privesc contestaţiile formulate împotriva dispoziţiilor emise de 
unitatea deţinătoare. 
 Pentru a respecta unicitatea legii şi a se aplica aceeaşi normă procesuală, 
raportată la această lege, având în vedere scopul general al actului normativ, se 
constată că Tribunalului – secţia civilă îi aparţine competenţa de soluţionare în 
toate cazurile enumerate de această lege. 

În acest sens s-a pronunţat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia 
IX din 20 martie 2006, prin care  admiţându-se recursul în interesul legii, s-a 
stabilit că instanţa căreia îi revine competenţa de a soluţiona cererile formulate 
împotriva refuzului persoanei juridice notificate, deţinătoare a imobilului, de a 
emite decizie sau dispoziţie motivată de restituire în natură sau de acordare de 
despăgubiri potrivit Legii nr. 10/2001, este secţia civilă a tribunalului în a cărui 
rază teritorială îşi are sediul persoana juridică respectivă. 
 Instanţa supremă a arătat că  această  competenţă materială este impusă de 
ansamblul reglementarilor internaţionale şi naţionale aplicabile într-un asemenea 
domeniu, cu referire la art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului. S-a considerat că titlul de proprietate al  reclamantului  este 
de natură patrimonială, iar în caz de contestare, protecţia juridică a acestui drept 
nu ar putea fi asigurată decât de un tribunal care are plenitudinea jurisdicţiei.  
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 Raţiunile care au determinat stabilirea competenţei speciale în problema 
de drept soluţionată prin recursul în interesul legii sunt aplicabile şi în speţă. 
Obiectul acţiunii de faţă pune în discuţie  urmarea unei proceduri obligatorii 
impusă  de dispoziţiile Legii nr. 10/2001 iar pentru raţiuni de judecată unitară  
acţiunea izvorâtă din temporizarea ori refuzul de finalizare a acestei proceduri 
trebuie atribuită  spre soluţionare în competenţa instanţei care judecă acţiunea 
principală, adică a tribunalului, conform prevederilor art. 26 si 27 din lege.  

 
III. O altă problemă de drept întâlnită în dosarul nr. 16077/215/2010 a 

vizat modul de aplicare a dispoziţiilor art. 297 alin. 1 Cod proc. civ. 
          Cauza avea ca obiect partaj succesoral. 

Tribunalul a admis apelul formulat de apelantul - reclamant şi a desfiinţat 
în parte încheierea de admitere în principiu din data de 17.03.2009 şi sentinţa 
civilă atacată. 

Pentru a se pronunţa astfel, s-a reţinut în esenţă, că în mod greşit, prin 
încheierea de admitere în principiu din data de 17.03.2009, a fost admisă 
excepţia prescripţiei capătului de cerere privind pasivul succesoral întrucât 
„posesia exercitată de către moştenitorul solvens asupra bunurilor succesorale 
are caracter întrerupător de prescripţie, termenul de prescripţie de 3 ani începe să 
curgă, potrivit art. 17 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958, republicat, de la data 
formulării cererii de ieşire din indiviziune, ce ar putea avea ca rezultat 
deposedarea creditorului de bunurile succesorale”, situaţie ce ar fi fost aplicabilă 
în speţă. 

S-a considerat că întrucât sentinţa civilă pronunţată în cauză nu ar putea 
avea o existenţă de sine stătătoare în cazul desfiinţării (chiar şi parţiale) a 
încheierii de admitere în principiu care a stat la baza acesteia, iar aspectele ce 
vor fi reţinute de către instanţa de fond cu privire la temeinicia capătului de 
cerere privind pasivul succesoral pot avea relevanţă asupra cuantumului sultelor 
stabilite în sarcina părţilor, se impune, în temeiul dispoziţiilor art. 297 alin. 1 
Cod proc. civ.  (având în vedere că prima instanţă nu a intrat în cercetarea 
fondului capătului de cerere privind pasivul succesoral),  admiterea apelului,  
desfiinţarea în parte a încheierii de admitere în principiu din data de 17.03.2009, 
(doar cu privire la capătul de cerere vizând pasivul succesoral) şi  desfiinţarea 
sentinţei civile atacate. 

S-a precizat de către Tribunal că, cu ocazia rejudecării, instanţa urmează 
să analizeze, pe fond, temeinicia capătului de cerere formulat de către 
reclamantul apelant cu privire la pasivul succesoral (incluzând şi sarcinile 
succesiunii) şi, în această situaţie, se impune reluarea judecăţii, ocazie cu care 
instanţa se va preocupa în a pronunţa o soluţie legală şi temeinică, cu respectarea 
dispoziţiilor legale de drept procedural, dar şi de drept material care guvernează 
administrarea, respectiv valorificarea probelor, context în care, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 129 alin. 5 Cod pr.civilă, în lumina principiului aflării 
adevărului şi lămuririi cauzei sub toate aspectele, va administra toate probele pe 
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care le va considera necesare în vederea pronunţării unei soluţii juste în cauză, 
putând chiar să ordone administrarea probelor chiar dacă părţile se împotrivesc. 

Recursul declarat în cauză împotriva deciziei Tribunalului a fost admis în 
sensul casării deciziei recurate şi trimiterii cauzei spre rejudecare la tribunal, ca 
instanţă de apel. 

Pentru a se pronunţa astfel, Curtea de Apel a reţinut că decizia instanţei de 
apel este pronunţată la data de 15 martie 2012, iar la data de 26 noiembrie 2010 
a intrat în vigoare Legea nr. 202/2010, care a modificat textul art. 297 alin. (1) 
C. proc. civ. şi care este incidentă în cauză, potrivit poziţiilor art. XXII - (1) 
conform cărora  "procesele în materie civilă în curs de judecată la data 
schimbării, potrivit prevederilor prezentei legi, a competenţei instanţelor legal 
învestite vor continua să fie judecate de acele instanţe. În caz de desfiinţare, 
anulare sau casare cu trimitere spre rejudecare, dispoziţiile prezentei legi 
privitoare la competenţă sunt aplicabile". 

 Astfel, în varianta iniţială, art. 297 alin. (1) prevedea că "în cazul în care 
se constată că, în mod greşit, prima instanţă a rezolvat procesul fără a intra în 
cercetarea fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost legal citată, 
instanţa de apel va desfiinţa hotărârea atacată şi va trimite cauza spre rejudecare 
primei instanţe". 

   În varianta modificată prin Legea nr. 202/2010, art. 297 alin. (1) 
prevede că "în cazul în care se constată că, în mod greşit, prima instanţă a 
soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului ori judecata s-a făcut în lipsa 
părţii care nu a fost legal citată, instanţa de apel va anula hotărârea atacată şi va 
judeca procesul, evocând fondul. Cu toate acestea, în cazul în care prima 
instanţă a soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului, instanţa de apel va 
anula hotărârea atacată şi va trimite cauza spre rejudecare, o singură dată, primei 
instanţe sau altei instanţe egale în grad cu aceasta din aceeaşi circumscripţie, 
dacă părţile au solicitat în mod expres luarea acestei măsuri prin cererea de apel 
ori prin întâmpinare. De asemenea, instanţa de apel va anula hotărârea atacată şi 
va trimite cauza spre rejudecare, o singură dată, primei instanţe sau altei instanţe 
egale în grad cu aceasta din aceeaşi circumscripţie, în cazul în care judecata în 
primă instanţă s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost legal citată, iar partea a 
solicitat în mod expres luarea acestei măsuri prin cererea de apel". 

Modificarea intervenită prin Legea nr. 202/2010 consacră regula reţinerii 
spre rejudecare, trimiterea spre rejudecare constituind excepţia, şi putând fi 
dispusă doar în două situaţii:  1. când judecata în primă instanţă s-a făcut fără 
cercetarea fondului, iar trimiterea spre rejudecare se solicită expres, fie de către 
apelant, în cererea de apel, fie de către intimat, prin întâmpinare; 2. când 
judecata în primă instanţă s-a făcut în lipsa părţii nelegal citate, iar trimiterea 
spre rejudecare se solicită expres de către partea care se pretinde astfel vătămată, 
adică doar de către apelant, prin cererea de apel. 

Mai mult,  obiectul cauzei de faţă este unul  complex,  instanţa de  fond 
cercetând atât fondul acţiunii  cât şi cererea reconvenţională. 
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În acest context, admiterea excepţiei prescripţiei capătului de cerere 
privind pasivul succesoral prin încheierea de admitere în principiu  pronunţată la 
data de 17 martie 2009 nu poate echivala cu o necercetare a fondului. 

Cum în speţă judecătoria a procedat, în mod evident,  la analiza fondului 
cauzei iar părţile au fost legal citate, soluţia instanţei de apel de trimitere spre 
rejudecare încalcă dispoziţiile art. 297 alin. (1) C. proc. civ. care prevăd o 
asemenea posibilitate doar în ipotezele enumerate anterior, ce nu se regăsesc în 
cauză, iar în consecinţă, încalcă şi principiul efectului devolutiv al acestei căi de 
atac, în virtutea căruia, în faţa judecătorului superior se devoluează întreaga 
cauză, cu întreg complexul de chestiuni de fapt şi de drept ce-i aparţin, în scopul 
soluţionării cu celeritate a cauzelor. 
 

IV . Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi 
măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 06 martie 
1945-22 decembrie 1989 comportă în continuare discuţii pe diverse aspecte 
legate de modificarea dispoziţiilor legale privind acordarea daunelor morale, 
regimul probatoriu din aceste cauze şi domeniul de aplicare (dosarul nr. 
21068/63/2011 şi dosarul nr. 12/63/2010*). 

a. S-au schimbat hotărâri pronunţate de Tribunal în cauze având acelaşi 
obiect, respectiv, acordarea de daune morale întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 
221/2009 (dosar nr. 2055/63/2010, 14053/63/2009, 14613/63/2009, 
1450/63/2010, 7066/63/2010, 5192/63/2010, 2521/63/2010), pe considerentul că 
la data promovării acţiunii erau în vigoare dispoziţiile art. 5 alin. 1  lit. a din 
Legea nr. 221/2009, care dădeau posibilitatea peroanelor condamnate sau celor 
cărora li s-a aplicat o măsură administrativă  să solicite despăgubiri morale 
pentru prejudiciul suferit, acest text constituind temeiul de drept al acţiunii, iar 
ulterior, dispoziţiile legale mai sus-citate au fost declarate neconstituţionale prin 
Decizia nr. 1358/21 octombrie 2010 a Curţii Constituţionale publicată în 
Monitorul Oficial din 15 noiembrie 2010. Ulterior acestei date, Curtea 
Constituţională a constatat şi prin   alte decizii neconcordanţa dintre dispoziţiile 
art. 5 alin. 1 lit. a din Legea nr. 221/2009 cu Constituţia. 
 În atare situaţie, s-a considerat că prima instanţă trebuia să aibă în vedere 
dispoziţiile art. 31 alin. 1 din Legea nr. 47/1992 şi dispoziţiile art. 147 alin. 1 din 
Constituţie, potrivit cărora decizia prin care o normă de drept a fost declarată 
neconstituţională, duce la încetarea efectelor textului de lege după 45 de zile de 
la publicarea deciziei în Monitorul Oficial. 
 Cum, la data soluţionării apelurilor  în respectivele cauze, termenul de 45 
de zile expirase, fără ca Parlamentul să pună de acord  norma legală cu 
dispoziţiile legii fundamentale, dispoziţiile art. 5 alin. 1 lit. a din Legea nr. 
221/2009 nu mai puteau fi aplicate, declararea ca neconstituţională echivalând 
cu inexistenţa normei juridice. 
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 Potrivit principiului aplicării imediate a legii noi, instanţa era obligată să 
aplice dispoziţiile legale în vigoare la data când soluţiona cauza, inclusiv în căile 
de atac, fiind inadmisibil în cauză ca legea veche să ultraactiveze. 
 În  consecinţă, constatând că la soluţionarea apelului nu mai erau  în 
vigoare dispoziţiile legale ce au constituit temeiul legal al acţiunii, instanţa de 
apel a apreciat acţiunile ca neîntemeiate. 

 
b. Un aspect important l-a constituit motivarea Curţii în două cauze 

similare având ca obiect Legea nr. 221/2009, în care s-a admis recursul declarat 
de Statul Român şi s-a modificat în totalitate sentinţa Tribunalului în sensul 
respingerii acţiunii privind acordarea daunelor materiale (dosarul nr. 
21068/63/2011 şi dosarul nr. 12/63/2010*). 

În primul dosar  reclamantul solicita să-i fie acordate despăgubiri 
materiale în cuantum  de 100.000  Euro pentru contravaloarea bunurilor 
confiscate şi nerecuperate descrise în acţiunea formulată, bunuri  pentru care nu 
a primit niciodată despăgubiri prin echivalent şi anume: mobilă din lemn masiv 
de nuc şi de stejar  în toate cele 5 camere ale casei, 5 sobe de teracotă, 5 uşi din 
stejar în toate camerele, bibliotecă cu sute de volume de cărţi, veselă şi tacâmuri 
de argint masiv pentru 12 persoane, caleaşcă cu copertină de piele, produsă în 
Austria, 2 cai şi o căruţă, mai multe atelaje agricole contând în grapă, plug, 
semănătoare, prăşitoare şi maşină de treierat cu acţiune animală,brutărie cu 
capacitate mare, dotată cu toate ustensilele specifice: cuptor din cărămidă boltit 
de mare capacitate,o tavă mare din inox pentru frământat, mai multe mese 
pentru dospit,un alt cuptor anexă pentru aburirea pâinii, lopeţi, cazan din aramă 
de 200 l, magazia şi pătulul erau pline cu produse agricole, zece tone de grâu şi 
zece  tone de porumb, prăvălia cu tot ce era în ea, casa de bani, covoare 
olteneşti, cuverturi, macaturi, preşuri ţesute, beciul a fost golit , lipsind 2 butoaie 
de câte 2000 l fiecare, pline de ţuică şi vin, două putini de 1500 l fiecare şi 4-5 
butoaie de 500 l bucata, via de altoi a fost confiscată de stat şi dată la IAS 
Rogova, apoi Prefectura  Mehedinţi. 

La solicitarea reclamantului, instanţa a dispus efectuarea unei adrese către 
C.N.S.A.S., răspunsul fiind înaintat cu  adresa nr. P547/2012/7 mai 2012  emisă 
de Consiliul Naţional pentru Studierea  Arhivelor Securităţii, prin care au fost 
înaintate  documentele dosarului de domiciliu obligatoriu privind pe autorii 
reclamantului. A fost încuviinţată proba cu martori  în dovedirea stării de fapt şi 
a bunurilor confiscate, fiind audiaţi martori şi instanţa a încuviinţat proba cu 
expertize tehnice în specialitatea evaluare bunuri mobile şi construcţii civile, 
precum şi efectuarea unei adrese către Primăria Vânju Mare  pentru a comunica 
dacă reclamantul a formulat cereri de restituire în temeiul Legii nr. 18/1991 sau 
în temeiul Legii nr. 10/2001. 
 Tribunalul Dolj – Secţia I Civilă, prin sentinţa civilă nr.218 din 14 
septembrie 2012, a admis în parte acţiunea precizată, a constatat caracterul 
politic al măsurii administrative a deportării suferite de autorii reclamantului. 
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 A obligat pe pârât la plata către reclamant a sumei de 460566,6 lei 
reprezentând:  141897,6 lei contravaloare bunuri mobile confiscate şi 318669 lei 
contravaloare construcţie demolată. 
 A obligat pârâtul la plata către reclamant a sumei de 500 lei cheltuieli de 
judecată. 

În ceea ce priveşte capătul de cerere formulat de reclamant privind 
acordarea despăgubirilor materiale pentru bunurile confiscate şi nerestituite, 
Tribunalul a constatat că din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză reiese că  
autorii reclamantului au avut în proprietate mai multe bunuri mobile si că 
acestea au fost preluate de către autorităţi ca urmare a măsurii administrative cu 
caracter politic menţionate mai sus.  

Cu privire la mobila de dormitor, mobila cu biblioteca, un set de tacâmuri 
de argint, caleaşcă, căruţă cu doi cai, grapă, plug, semănătoare, prăşitoare, 
maşină de treierat, cazan de ţuică, casă de bani, covoare, cuverturi macaturi, 2 
butoaie mari, putini, Tribunalul a constatat că existenţa acestora în patrimoniul 
familiei reclamantului a fost dovedită prin proba testimonială administrată în 
cauză, ca şi faptul confiscării acestora de către autorităţi, ulterior deportării, 
astfel că reclamantul este îndreptăţit să primească contravaloarea acestor bunuri, 
bunuri ce au fost evaluate prin raportul de expertiză tehnică întocmit în cauză de 
expert Gârleanu Eugen. 

În ceea ce priveşte celelalte bunuri mobile a căror contravaloare este 
solicitată prin prezenta acţiune (vinul şi ţuica aflate în beci, produsele aflate în 
prăvălie, produsele agricole aflate în magazie, bunurile mobile aflate în clădirea 
brutăriei, cărţile din bibliotecă, vesela şi tacâmurile pentru nunţi), atât timp cât la 
data confiscării nu s-a întocmit un înscris sub forma unui proces-verbal de 
inventariere, astfel cum susţine chiar reclamantul în şedinţa publică din 
27.01.2012, instanţa nu a putut să-şi formeze convingerea cu privire la 
veridicitatea  acestei stări de fapt afirmate de reclamant, doar pe depoziţia 
ambiguă, echivocă, a martorilor audiaţi în cauză. Aceasta, întrucât  relatările 
acestora, referitoare la descrierea concretă a naturii şi cantităţii acestor bunuri, 
pretinse a fi fost confiscate, nu au fost de natură a conduce la  determinarea şi 
individualizarea concretă a acestora, de către instanţă, pentru a se putea stabili, 
chiar şi cu aproximaţie, valoarea bunurilor confiscate, în conformitate cu 
prevederile art. 5 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 221/2009. De asemenea, în ceea ce 
priveşte via cultivată de 1,5 ha, a cărei contravaloare o solicită reclamantul, în 
lipsa unor elemente de identificare a acesteia (vârstă, soi), de natură să ducă la o 
corectă evaluare a acesteia, instanţa a respins cererea privind acordarea 
contravalorii acesteia. 

În soluţionarea recursului declarat de pârâtul Statul Român, Curtea de Apel 
a modificat sentinţa în sensul respingerii acţiunii pentru acordarea 
despăgubirilor materiale, fiind menţinute dispoziţiile privind caracterul politic al 
măsurii administrative aplicate familiei reclamantului. 
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S-a reţinut în esenţă, că Legea 221/2009 are un caracter reparator de 
complinire faţă de celelalte legi prin care s-a urmărit acoperirea prejudiciilor 
materiale suferite de persoanele  cărora statul comunist le-a preluat bunuri, în 
orice manieră. Din acest caracter rezultă şi faptul că dispoziţiile sale trebuie 
aplicate în mod strict, doar cu referire la bunurile prevăzute expres şi la 
modalităţile de preluare la care textele legale fac referire.  

Prin urmare, bunurile care fac obiectul legii sunt cele care au fost preluate 
de stat odată cu aplicarea măsurii  administrative cu caracter politic,  iar pentru 
a se naşte dreptul la despăgubiri reclamantul trebuie să facă  dovada 
preluării, nu numai dovada că au existat în patrimoniul autorilor bunurile 
respective. 

În speţă, reclamantul  a făcut doar dovada cu martori privitor la bunurile 
deţinute de bunica sa. În actele emise de autorităţile administrative  sau în 
declaraţiile date de membrii familiei reclamantului nu se face referire la toate 
bunurile solicitate, singurele menţiuni fiind cele referitoare la suprafeţele de 
teren ( care nu fac obiectul cererii de faţă) şi la o prăvălie deţinută de bunicii 
reclamantului. 

Instanţa apreciază că declaraţiile martorilor nu pot fi calificate drept 
pertinente şi concludente, date fiind vârstele martorilor la data când măsura 
administrativă a fost aplicată bunicii reclamantului. 

Martorii au relevat aspecte de fapt petrecute în urmă cu 60 de ani, când  
erau copii, fiind imposibil să aibă cunoştinţă despre toate bunurile mobile 
descrise de reclamant în acţiune şi evaluate apoi de expert.  

În plus, aşa cum  s-a reţinut chiar prin sentinţă, declaraţiile martorilor au 
menţionat că familia reclamantului a avut doar anumite bunuri mobile (mobila 
de dormitor, mobila cu biblioteca, un set de tacâmuri de argint, caleaşcă, căruţă 
cu doi cai, grapă, plug, semănătoare, prăşitoare, maşină de treierat, cazan de 
ţuică, casă de bani, covoare, cuverturi macaturi, 2 butoaie mari, putini) , ori 
instanţa a acordat despăgubiri pentru toate bunurile pretinse de reclamant , fără a 
fi dovedită existenţa lor cu vreun mijloc de probă. 

Existenţa bunurilor în patrimoniu, unit ă cu măsura stabilirii unui 
domiciliu for ţat, nu poate constitui o prezumţie simplă de preluare de către 
stat, ci doar deţinerea efectivă de către stat este o prezumţie a preluării, ori cu 
privire la acest aspect în cauză nu au fost administrate probe.  

Ca urmare, faţă de conţinutul actelor care datează din perioada preluării, 
instanţa apreciază că acestea au o forţă probantă mai mare decât declaraţiile unor 
martori care aveau la vremea respectivă în jur de 12-14 ani şi a căror percepţie 
asupra  dreptului de proprietate nu era cea corectă.  

Instanţa de recurs a apreciat  că nu se poate susţine că pretenţiile solicitate 
au fost dovedite, singurele referiri la bunuri fiind cele din declaraţiile martorilor, 
din care însă nu  a rezultat cu certitudine numărul bunurilor mobile solicitate, 
identificarea acestora şi nici faptul preluării, ci doar al deţinerii, la un moment 
dat de către familia reclamantului. 
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În ceea ce priveşte  cererea reclamantului privind acordarea de 

despăgubiri pentru producţia plantaţiei de viţă de vie  de la data preluării şi până 
la restituirea terenului, conform Legii 247/2005, instanţa a constatat că aceste 
despăgubiri nu fac parte din categoria celor reglementate de  art. 5 alin. 1 lit. b) 
din Legea 221/2009. 

După cum am arătat, dispoziţiile legale au caracter restrictiv iar dreptul la 
despăgubiri materiale se circumscrie doar bunurilor preluate de stat, nu şi 
fructelor produse de aceste bunuri. 

Bunul imobil ca atare şi care poate face obiectul legii reparatorii, se 
înscrie într-o categorie juridică distinctă de fructele sale care au fost culese, 
acestea constituind  bunuri mobile . Ele nu au putut face obiectul preluării pentru 
că nu existau la data când măsura administrativă cu caracter politic  a fost 
aplicată, iar dispoziţiile legale se limitează la  bunuri confiscate  ca efect al 
măsurii administrative. 

În al II-lea dosar reclamantul a chemat  în judecată Statul Român prin 
Ministerul Finanţelor, solicitând obligarea acestuia la plata  despăgubirilor  
civile în sumă de  500.000.000 Euro, reprezentând daune morale, precum şi la 
plata unor despăgubiri, reprezentând echivalentul valoric al bunurilor confiscate. 

În motivarea acţiunii, reclamantul a susţinut că potrivit deciziei M.A.I. nr. 
200/1951, la data de 18.06.1951, întreaga sa familie a fost arestată şi strămutată 
din domiciliul comun, în ţinutul Dropia din Dobrogea, fiindu-le confiscate 
totodată bunurile şi animalele enumerate în acţiunea formulată. 

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile  Legii nr. 221/2009. 
În rejudecare, prin sentinţa civilă nr.228 din 17 septembrie 2012  

pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.12/63/2010*, s-a admis în parte 
cererea formulată de reclamant şi cererile de intervenţie în interes propriu 
formulate de intervenienţi. 

A fost obligat pârâtul la plata către reclamant şi intervenienţi a sumei de 
152.581,50 lei daune materiale. 

S-au respins cererile formulate de reclamant şi intervenienţi în ceea ce 
priveşte petitul având ca obiect daunele morale. 

S-a reţinut că la data de 18.06.1951 familia reclamantului şi a 
intervenienţilor a fost dislocată din comuna Izvorăl jud. Mehedinţi, în comuna 
Dropia  din Bărăgan, în baza deciziei MAI nr. 200/1951, restricţiile domiciliare 
fiind ridicate prin decizia MAI nr. 6200/1955. 

Măsura dislocării constituie, în condiţiile art. 3 lit. e din Legea nr. 
221/2009, măsură administrativă cu caracter politic şi conferă reclamantului şi 
intervenienţilor, în calitate de moştenitori, dreptul de a pretinde despăgubiri 
materiale pentru bunurile confiscate ca efect al măsurii. 

Cu certificatul nr. 1021 din 6.12.1994 emis de Direcţia Generală a 
Arhivelor  Statului s-a făcut dovada că la data dislocării familia reclamantului  
deţinea bunuri imobile,  respectiv casă cu 3 camere, o altă casă mai veche, pătul, 
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magazie, terenuri agricole, ceea ce generează prezumţia simplă potrivit căreia 
gospodăria era dotată cu bunuri de uz casnic şi animale. 

Existenţa, în gospodărie, a bunurilor individualizate în precizarea depusă 
la fila 24 din dosar a fost confirmată cu depoziţiile martorilor audiaţi în cele 
două cicluri procesuale, iar valoarea acestora  s-a stabilit în baza expertizei 
dispusă în cauză. 

Curtea de Apel a admis recursul declarat de Statul Român şi a modificat 
sentinţa în sensul respingerii în totalitate a acţiunii. 

Pentru a se pronunţa astfel, s-a considerat că din redactarea art. art. 5 lit. b 
din Legea nr. 221/2009 care prevede dreptul persoanelor care au suferit 
condamnări cu caracter politic sau au făcut obiectul unor măsuri administrative 
cu caracter politic în perioada 6.03.1945-22.12.1989, ori al moştenitorilor, de a 
cere acordarea de despăgubiri reprezentând echivalentul valorii bunurilor 
confiscate prin hotărâre de condamnare sau ca efect al măsurii administrative, 
dacă bunurile respective nu le-au fost restituite sau nu au obţinut despăgubiri 
prin echivalent în condiţiile Legilor nr. 10/2001 şi nr. 247/2005, rezultă că 
acordarea daunelor materiale pentru bunurile deţinute de persoanele  
vizate de actul normativ, este condiţionată de dovedirea faptului confiscării 
(preluării) lor, fie prin hot ărârea de condamnare, sau, după caz, ca efect al 
măsurii administrative cu caracter politic. 

În cauză nu s-a făcut dovada că la data dislocării autorilor 
reclamantului, statul a preluat bunurile deţinute de aceştia, mai mult,  nu s-
a probat cu dovezi concludente, existenţa bunurilor mobile a căror 
contravaloare s-a solicitat. 

Existenţa imobilelor a fost dovedită cu certificatul eliberat de Arhivele 
Statului dar, aşa cum au recunoscut în mod constant reclamantul şi 
intervenienţii, după încetarea  măsurii restricţiei domiciliare, familia a reintrat în 
posesia lor, efectuând reparaţiile necesare unei folosinţe utile. 

Înscrisurile de la dosar, coroborate cu recunoaşterile părţilor, fac aşadar  
dovada că măsura confiscării  nu a fost aplicată asupra bunurilor, imobile sau 
mobile, care au aparţinut autorilor acestora. 

Hotărârea instanţei de fond se întemeiază pe prezumţia simplă, rezultată 
din faptul existenţei unei gospodării în proprietatea autorilor reclamantului, 
coroborată cu depoziţiile martorilor audiaţi. 

Prezumţia simplă, este lăsată la aprecierea judecătorului, dar pentru a 
preveni orice arbitrariu, art. 1203 Cod civil impune condiţia ca această 
prezumţie să aibă forţa necesară pentru a naşte probabilitatea. 

Împrejurarea existenţei unei gospodării, prin ea însăşi, în lipsa altor 
probe, nu este de natură a face dovada bunurilor mobile în proprietatea 
autorilor reclamantului, întrucât chiar dac ă se acceptă că funcţionarea 
normală a oricărei gospodării presupune existenţa bunurilor de utilitate 
casnică, şi pe de altă parte, este de notorietate că în mediul rural în orice 
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gospodărie se cresc animale, este necesară individualizarea acestor bunuri, 
determinarea lor concretă. 

La dislocarea  familiei reclamantului însă nu s-a întocmit un proces 
verbal de inventariere a bunurilor rămase, iar depoziţiile martorilor audia ţi 
în cele două cicluri procesuale nu sunt concludente. 

În aceste condiţii, este neîndoielnic că prezumţia simplă avută în vedere 
de instanţă nu are forţa necesară pentru a naşte probabilitate, constatându-se că 
soluţia pronunţată în temeiul acestor probe este nelegală şi netemeinică. 
 
 Secţia minori şi familie:  

 
În cursul anului 2012, în cadrul Secţiei pentru minori şi familie a 

Tribunalului Dolj, într-un număr de 31 de dosare s-a dispus casarea ori 
modificarea hotărârilor de către instanţele de control judiciar. 

Astfel, în materie civilă a fost dispusă casarea într-un număr de 6 cauze 
pronunţate de tribunal, ca instanţă de fond sau apel, fiind determinată, în esenţă, 
de necesitatea completării probatoriilor în vederea clarificării aspectelor 
necesare justei soluţionări a cauzelor, într-un număr redus de cauze, apreciindu-
se că tribunalul, ca instanţă de apel, nu a analizat toate criticile formulate de 
apelanţi prin motivele de apel. 

Modificarea hotărârilor pronunţate de tribunalul Dolj, Secţia pentru 
Minori şi Familie, ca primă instanţă sau ca instanţă de apel, au avut drept cauză 
greşita interpretare a probelor ori aplicarea greşită a dispoziţiilor legale. 

Astfel, cu titlu exemplificativ, într-un dosar având ca obiect exequatur s-a 
dispus modificarea sentinţei tribunalului admiţându-se acţiunea formulată de 
petent, cu motivarea că tribunalul în mod greşit a aplicat dispoziţiile 
Regulamentului CE 2201/2003, în speţă fiind aplicabile dispoziţiile Legii nr. 
105/1992. 

Referitor la cauzele pronunţate în materie penală, soluţiile Tribunalului 
Dolj, Secţia pentru Minori şi Familie, au fost modificate de instanţele de control 
judiciar sub aspectul pedepsei aplicate, existând o singură cauză în care s-a 
dispus trimiterea spre rejudecare, motivul fiind lipsa de publicitate a şedinţei de 
judecată. 

Această din urmă cauză are ca obiect trafic de minori şi pornografie 
infantilă, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 671/2001, în cuprinsul deciziei 
Curţii de Apel Craiova menţionându-se că atunci când trimiterea în judecată 
priveşte mai multe infracţiuni dintre care unele se judecă în şedinţă publică iar 
altele în şedinţă nepublică, cauza se judecă în şedinţă publică sub sancţiunea 
nulităţii absolute. 
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3.3. Elemente statistice privind durata de soluţionare a cauzelor 
(inclusiv pe materii)  

 
 

 
Fond mai vechi 

de 1 an 
Apel mai vechi 

de 1 an 
Recurs mai vechi 

de 6 luni 

Secţia 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

I Civil ă 24 22 43 26 78 44 
Penală 12 9 8 0 0 1 
II Civil ă 13 11 0 2 91 51 
Contencios adm. 
şi fiscal 

10 86 0 0 1 0 

Conflicte de 
muncă şi asigurări 
sociale 

110 190 0 0 0 0 

Minori şi familie 1 2 3 4 2 2 
TOTAL 170 320 54 32 172 97 
 
 Comparativ cu anul precedent se constată o creştere a numărului dosarelor 
directe mai vechi de un an, de la 170 la 320. Creşterea semnificativă se 
înregistrează la Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, întrucât, la această 
secţie, în dosarele respective, la cererea părţilor, cauzele au fost suspendate în 
temeiul art. 242 C.P.C. 

Prin recursul în interesul legii pronunţat de ICCJ prin decizia nr 11/2012 
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art 5 alin 6 din OUG 1/2010 
privind unele măsuri de reîncadrare în funcţie a unor categorii de personal din 
sectorul bugetar şi stabilirea salariului acestora, precum şi alte măsuri în 
domeniul bugetar şi ale art. 30 alin 30 din Legea cadru 330/2009 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, situaţia recalculării 
salariilor de bază ale cadrelor didactice începând cu data de 1.01.2010 a fost 
tranşată această problemă de drept, împrejurare care a determinat repunerea pe 
rol a dosarelor suspendate în perioada 2010 – 2011.  

Pentru celelalte stadii procesuale, apel şi recurs, se constată o reducere 
aproape la jumătate a numărului dosarelor mai vechi de 1 an respectiv 6 luni, 
înregistrate pe rolul Tribunalului Dolj. 

În general, durata de soluţionare a cauzelor s-a înscris în parametrii legali 
de 1 an pentru dosarele de fond şi apel şi 6 luni pentru dosarele aflate în recurs. 

Factorii care au contribuit la depăşirea acestor termene rezonabile de 
soluţionare a cauzelor au fost: 



 59 

- acordarea unor termene de judecată lungi; 
- încuviinţarea de către instanţă a unor cereri de amânare excedând 

dispoziţiilor art. 156 alin. 1 C.p.c.; 
- încuviinţarea şi administrarea probelor în etape, deşi particularităţile 

cauzei nu necesitau întotdeauna o asemenea rezolvare; 
- motivarea hotărârilor s-a realizat uneori cu depăşirea termenului legal, 

ceea ce a întârziat exercitarea căilor de atac şi trimiterea dosarului la instanţa de 
control judiciar; 

- efectuarea cu întârziere a rapoartelor de expertiză. 
În cadrul fiecărei secţii, lunar preşedinţii de secţie împreună cu fiecare 

complet de judecată, s-au preocupat de identificarea cauzelor care au generat 
amânări în soluţionarea dosarelor, stabilind pentru fiecare dosar în parte măsuri 
concrete. 

În plan practic, apreciem că este utilă continuarea monitorizării proceselor 
care înaintea unei instanţe au acumulat durate excesive ale judecăţii, fiind 
necesară avertizarea fiecărui complet cu privire la existenţa lor, precum şi la 
necesitatea de a adopta, în limitele legii, măsurile procedurale menite a urgenta 
cauza. 

Intrarea în vigoare a Legii 202/2010 a permis completelor de judecată să 
monitorizeze mai eficient dosarele mai vechi şi să acorde termene scurte, chiar 
de la o săptămână la alta. 

Un factor care la nivelul timpului general al judecăţii poate avea influenţe 
pozitive asupra durate soluţionării unei cauze, este reprezentat de motivarea în 
termen a hotărârilor judecătoreşti. 

Este necesară, prin urmare, monitorizarea activităţii de redactare în termen 
a hotărârilor judecătoreşti cu atenţionarea judecătorilor care încalcă în mod 
nejustificat această obligaţie. 

Un alt element care poate influenţa durata de ansamblu a judecăţii este 
reprezentat de circulaţia administrativă a dosarului între instanţe sau între 
secţiile instanţei. Pe acest segment de activitate, conducerea instanţei împreună 
cu judecătorii coordonatori ai compartimentelor au luat măsuri pentru asigurarea 
unui circuit clar, fluent, evitându-se pierderile de timp nejustificate. 
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3.4. Mecanisme de unificare a practicii judiciare  
la nivelul instanţei 

 
 

Unificarea practicii judiciare a reprezentat, şi în anul 2012, o prioritate a 
activităţii tuturor judecătorilor Tribunalului Dolj. O practică unitară, cu 
respectarea principiului independenţei judecătorului este un factor de creştere a 
încrederii justiţiabililor în actul de justiţie. 

Profesionalismul corpului de magistraţi este un factor care influenţează, în 
mod direct, calitatea actului de justiţie. Un bun profesionist este acel judecător 
care în permanenţă este informat sau se informează singur în cadrul formării 
individual, în legătură cu modificările legislative intervenite în materia în care 
îşi desfăşoară activitatea. 

Realizarea unei comunicări permanente, fluente cu instanţele din teritoriu 
a permis identificarea rapidă a problemelor de drept care au generat o practică 
neunitară, asigurându-se astfel o rezolvare corectă şi promptă a acestora. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 261 din Regulament, la nivelul fiecărei 
secţii au fost desemnate prin Ordin de serviciu, persoanele delegate cu 
întocmirea studiului privind problemele care au generat o practică neunitară. 

Modificarea art. 261 din Regulament a avut drept consecinţă dezbaterea în 
cadrul şedinţelor de practică neunitară a problemelor de drept soluţionate 
neunitar, inclusiv de alte instanţe. 

Un sprijin în acest sens l-a constituit grefierul documentarist care prin 
activitatea sa a reprezentat un ajutor real pentru judecătorul desemnat să 
întocmească practica neunitară. 

Lunar au fost întocmite şi înaintate la Curtea de Apel Craiova minutele de 
practică neunitară. 

Prin Ordinul de serviciu anual au fost desemnaţi judecătorii care au 
participat la întâlnirile organizate la Curtea de Apel Craiova în vederea unificării 
practicii. Judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au fost prezenţi, în anul 2012, 
la şedinţele de practică neunitară desfăşurate la Secţiile I civil ă, II civil ă, penală, 
conflicte de muncă şi asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal. 

Au fost supuse atenţiei instanţei de control judiciar problemele de drept a 
căror aplicabilitate a suscitat discuţii în cadrul secţiei, acestea fiind discutate cu 
ocazia întâlnirilor trimestriale  organizate la nivelul acestei instanţe.  

Cu ocazia întâlnirilor lunare au fost prezentată de către judecătorul 
desemnat practica instanţei de casare, în baza referatului întocmit de către 
acesta, după cum au fost discutate şi noile reglementări legale apărute şi modul 
de interpretare a acestora. 
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În ce priveşte activitatea de unificare a practicii judiciare de la nivelul 
Tribunalului Dolj, este necesar a se specifica următoarele: 
 Problemele de practică neunitară s-au discutat în cadrul fiecăreia din 
secţiile instanţei pe măsură ce s-a observat apariţia unor rezolvări judiciare 
diferite a problemelor litigioase supuse atenţiei acestora. 
 Şedinţele de practica neunitară au avut loc în acelaşi timp cu şedinţele de 
învăţământ profesional, în cadrul lor dezbătându-se şi noile reglementări legale 
publicate în Monitorul Oficial pe măsura apariţiei lor, precum şi deciziile de 
Curte Constituţională, deciziile de îndrumare date de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, şi deciziile pronunţate de organismele internaţionale care au 
aplicabilitate directă în dreptul românesc (CEDO si CJCE). 
 Minutele întocmite cu ocazia discutării problemelor de practică neunitară 
în cadrul fiecărei secţii au fost afişate pe intranetul instanţei, într-o secţiune 
permanentă şi uşor de consultat, într-o modalitate care să asigure accesul la 
acestea şi judecătorilor de la instanţele din raza de competenţă a Tribunalului 
Dolj. 
 S-a procedat în acest fel deoarece s-a considerat necesar ca aceste minute 
şi motivarea adoptării soluţiei unitare să fie permanent la dispoziţia 
judecătorilor,  atât a celor ce funcţionează în cadrul Tribunalului Dolj, cât şi a 
celor ce funcţionează în cadrul judecătoriilor din raza sa de competenţă, în acest 
mod putând fi consultate cu uşurinţă de aceştia şi putând fi folosite ca un 
instrument eficient de unificare a practicii judiciare la nivelul tuturor instanţelor. 
 Trebuie menţionat, de asemenea, că magistraţii instanţei au participat la 
şedinţele trimestriale de unificare a practicii judiciare ce au avut loc în cadrul 
Curţii de Apel Craiova, supunând atenţiei colegilor din raza curţii de apel şi 
problemele de practică neunitară cu care s-a confruntat fiecare secţie în 
activitatea de judecată. 
 Suplimentar, pentru evitarea pronunţării unor soluţii contradictorii, la 
nivelul fiecărei secţii a Tribunalului Dolj, formarea profesională s-a concentrat 
asupra identificării hotărârilor relevante pronunţate de alte instanţe în materia 
respectivă, prezentării informaţiilor dobândite de judecători cu prilejul 
participării la seminarii organizate la nivel centralizat, analizării practicii de 
casare, discutării şi interpretării actelor normative.  

 
 Secţia I Civil ă: 

În ce priveşte problemele de drept care au condus la pronunţarea unor 
soluţii diferite, acestea s-au discutat în cadrul şedinţelor profesionale lunare ale 
judecătorilor, după ce în prealabil au fost comunicate în scris judecătorilor, în 
cadrul unui material cuprinzând opiniile şi argumentele aduse pentru 
soluţionarea problemei respective de drept. în situaţia identificării unor situaţii 
de practică neunitară la nivelul secţiei s-a procedat la întocmirea, de către 
judecătorul delegat pe probleme de practica neunitară sau de preşedintele 
secţiei a unui studiu documentat atât teoretic cât şi jurisprudenţial, supus 
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dezbaterii judecătorilor, iar opiniile acestora au fost consemnate într-o minută, 
ce a cuprins şi semnăturile lor şi care a fost înaintată de fiecare dată Curţii de 
Apel Craiova, în vederea discutării în şedinţele trimestriale organizate cu 
judecătorii din raza teritorială. Minutele sunt stocate într-un folder postat pe 
Intranetul Tribunalului Dolj la rubrica "Practica neunitară", la care au acces 
toţi judecătorii secţiei. 

Preocuparea permanentă a fost însă aceea de a se evita apariţia tranşării 
diferite, la nivelul secţiei, a aceleaşi probleme de drept, scop în care s-au purtat 
discuţii şi s-a procedat la stabilirea unei opinii majoritare de urmat de către 
toţi judecătorii secţiei ori de câte ori s-au semnalat situaţii în care aspectele de 
drept erau susceptibile mai multe interpretări, în cadrul întâlnirilor de 
învăţământ profesional şi pe probleme de practică neunitară. 

S-a acordat o atenţie deosebită participării la şedinţele pentru discutarea 
problemelor de practică neunitară organizate trimestrial de Curtea de Apel 
Craiova cu judecătorii din raza sa teritorială. 

Pentru a ţine pasul cu dinamica procesului legislativ, dar şi pentru 
aprofundarea legislaţiei necesare înfăptuirii actului de justiţie, judecătorii secţiei 
au participat la numeroase seminarii organizate atât la nivel centralizat, de către 
INM, cât şi descentralizat, la nivelul instanţei. 

În perspectiva intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă, dar şi 
pentru însuşirea noutăţilor legislative aduse de Noul Cod civil, au fost organizate 
seminarii suplimentare la nivelul instanţei, la care au participat mulţi judecători 
din cadrul secţiei. 

Referitor la pregătirea profesională a personalului auxiliar, pe lângă 
temele stabilite în planul de formare profesională , dezbătute trimestrial, s-a 
realizat suplimentar şi analiza dispoziţiilor Noului Cod de procedură civilă -
judecata în primă instanţă - cu impact pentru activitatea grefierilor, în 
perspectiva intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă. 
 
 Secţia penală: 

La nivelul secţiei penale în anul 2012 s-au desfăşurat întâlnirile lunare ale 
judecătorilor, în care au fost discutate problemele de drept care au condus la 
pronunţarea unor soluţii diferite, în baza studiului întocmit în acest scop. 
Minutele întocmite au fost transmise Curţii de Apel Craiova. 

A  fost  analizată  practica judiciară a Curţii de Apel Craiova,  a  Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curţii Constituţionale precum şi a Curţii Europene 
a Drepturilor Omului. 
  Au fost stabilite persoanele care au asigurat controlul desfăşurării 
învăţământului profesional şi coordonarea practicii unitare. 
  A fost asigurată prezenţa judecătorilor la întâlnirile trimestriale 
organizate de Curtea de Apel, unde au fost dezbătute problemele de drept care 
au generat o practică neunitară, respectivele probleme de drept fiind apoi 
dezbătute in cadrul secţiei. 
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 În cadrul întâlnirilor lunare au fost prezentate noile reglementări şi modul 
de interpretare a acestora. 
 S-a acordat o atenţie deosebită noilor coduri ce urmează a intra în vigoare 
(penal şi de procedură penală), cu ocazia întâlnirilor profesionale fiind dezbătute 
în secţie referate întocmite de judecătorii secţiei referitoare exclusiv la noile 
instituţii de drept. 
 
 Secţia II Civil ă: 

La nivelul secţiei s-au desfăşurat întâlnirile lunare ale judecătorilor, în 
care au fost discutate problemele de drept care au condus la pronunţarea unor 
soluţii diferite, în baza studiului întocmit în acest scop, minutele întocmite fiind 
transmise Curţii de Apel Craiova. 

De asemenea, au fost supuse atenţiei instanţei de control judiciar 
problemele de drept a căror aplicabilitate a suscitat discuţii în cadrul secţiei, 
acestea fiind discutate cu ocazia întâlnirilor trimestriale  organizate la nivelul 
acestei instanţe.  

Cu ocazia întâlnirilor lunare au fost prezentată de către judecătorul 
desemnat practica instanţei de casare, în baza referatului întocmit de către 
acesta, după cum au fost discutate şi noile reglementări legale apărute şi modul 
de interpretare a acestora.  

Totodată, în cadrul acestor întâlniri au fost aduse la cunoştinţa 
judecătorilor problemele de practică neunitară discutate în cadrul întâlnirii 
trimestriale privind practica judiciară neunitară organizate de către Curtea de 
Apel Craiova trimestrial pe parcursul anului 2012, fiind discutate şi însuşite 
materialele întocmite de către Curtea de Apel Craiova – Secţia a II a Civilă în 
vederea interpretării şi aplicării unitare a legislaţiei în materia contenciosului 
administrativ.  

În materia învăţământului profesional mai trebuie menţionat că s-au 
comunicat fiecăruia dintre magistraţii Secţiei a II a Civile noutăţile legislative 
apărute, precum şi deciziile adoptate de Curtea Constituţională , Deciziile 
pronunţate în recursurile în interesul legii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
CEDO şi CJCE şi publicate în Monitorul Oficial , pe măsura apariţiei lor. 
 
 Secţia contencios administrativ şi fiscal: 

La nivelul secţiei s-au desfăşurat întâlnirile lunare ale judecătorilor, în 
care au fost discutate problemele de drept care au condus la pronunţarea unor 
soluţii diferite, în baza studiului întocmit în acest scop, minutele întocmite fiind 
transmise Curţii de Apel Craiova. 

De asemenea, au fost supuse atenţiei instanţei de control judiciar 
problemele de drept a căror aplicabilitate a suscitat discuţii în cadrul secţiei, 
acestea fiind discutate cu ocazia întâlnirilor trimestriale  organizate la nivelul 
acestei instanţe.  
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Cu ocazia întâlnirilor lunare au fost prezentată de către judecătorul 
desemnat practica instanţei de casare, în baza referatului întocmit de către 
acesta, după cum au fost discutate şi noile reglementări legale apărute şi modul 
de interpretare a acestora.  

Totodată, în cadrul acestor întâlniri au fost aduse la cunoştinţa 
judecătorilor problemele de practică neunitară discutate în cadrul întâlnirii 
trimestriale privind practica judiciară neunitară organizate de către Curtea de 
Apel Craiova trimestrial pe parcursul anului 2012, fiind discutate şi însuşite 
materialele întocmite de către Curtea de Apel Craiova – Secţia contencios 
administrativ şi fiscal în vederea interpretării şi aplicării unitare a legislaţiei în 
materia contenciosului administrativ.  
 

Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale: 
La nivelul secţiei s-au desfăşurat întâlnirile lunare ale judecătorilor, în 

care au fost discutate problemele de drept care au condus la pronunţarea unor 
soluţii diferite, în baza studiului întocmit în acest scop, minutele întocmite fiind 
transmise Curţii de Apel Craiova. 

De asemenea, au fost supuse atenţiei instanţei de control judiciar 
problemele de drept a căror aplicabilitate a suscitat discuţii în cadrul secţiei, 
acestea fiind discutate cu ocazia întâlnirilor trimestriale  organizate la nivelul 
acestei instanţe.  

Cu ocazia întâlnirilor lunare au fost prezentată de către judecătorul 
desemnat practica instanţei de casare, în baza referatului întocmit de către 
acesta, după cum au fost discutate şi noile reglementări legale apărute şi modul 
de interpretare a acestora.  

Totodată, în cadrul acestor întâlniri au fost aduse la cunoştinţa 
judecătorilor problemele de practică neunitară discutate în cadrul întâlnirii 
trimestriale privind practica judiciară neunitară organizate de către Curtea de 
Apel Craiova trimestrial pe parcursul anului 2012, fiind discutate şi însuşite 
materialele întocmite de către Curtea de Apel Craiova – Secţia conflicte de 
muncă şi asigurări sociale în vederea interpretării şi aplicării unitare a legislaţiei 
în materia conflictelor de muncă şi asigurărilor sociale.  
 
 Secţia minori şi familie: 
 La nivelul Secţiei minori şi familie s-au desfăşurat lunar, întâlniri ale 
judecătorilor, fiind discutate problemele de drept care au condus la pronunţarea 
unor soluţii diferite, generând astfel o practică neunitară în cadrul secţiei. 
 De asemenea judecătorii din cadrul Secţiei minori şi familie au participat 
la întâlnirile trimestriale organizate de Curtea de Apel Craiova în anul 2012, 
fiind discutate opiniile divergente şi însuşite materialele întocmite. 
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3.5. Situaţia pregătirii profesionale a judecătorilor  
şi personalului auxiliar  

 
 
 
 Formarea profesională a judecătorilor 
 
 Pregătirea profesională a judecătorilor constituie o garanţie creşterii 
încrederii  în actul de justiţie şi a reprezentat o preocupare constantă a întregului 
corp de judecători. Formarea profesională continuă trebuie să ţină seama de 
dinamica procesului legislativ şi constă, în principal, în cunoaşterea şi 
aprofundarea legislaţiei interne, a documentelor europene şi internaţionale la 
care România este parte, a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti şi a Curţii 
Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a 
Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, a dreptului comparat, a normelor 
deontologice, în abordarea multidisciplinară a instituţiilor cu caracter de noutate, 
precum şi în cunoaşterea şi aprofundarea unor limbi străine şi operarea pe 
calculator. 
 Formarea profesională în anul 2012 s-a desfăşurat atât la nivel centralizat, 
prin participarea judecătorilor la seminariile organizate de către Institutul 
Naţional al Magistraturii, cât şi descentralizat la nivelul instanţei. 

Formarea profesională s-a desfăşurat la nivelul fiecărei secţii, lunar, în 
baza programului anual avizat de Curtea de Apel Craiova. 

În acest sens, Tribunalul Dolj a organizat, prin secţiile sale, precum şi în 
colaborare cu Curtea de Apel Craiova, următoarele seminarii pe parcursul anului 
2012: 

- Seminar privind "Noul Cod Civil" – 22.02.2012 –formator INM Bogdan 
Dumitrache 

- Seminar privind "Dreptul familiei" – 14.05.2012 – formator INM 
Crăciunescu Cristina 

- Seminar privind "Noul Cod Civil" – 24.05.2012 –formator INM Bogdan 
Dumitrache 

- Seminar privind "Dreptul muncii" – 09.07.2012 –formator INM Raluca 
Dimitriu 

- Seminar privind "Noul Cod de Procedură Civilă" – 15 – 16.10.2012 –dl. 
profesor Gabriel Boroi şi formator INM Bogdan Dumitrache 

- Seminar privind "Noul Cod de Procedură Civilă" – 01 – 02.10.2012 – 
formator INM Gabriela Răducan 

- Seminar privind "Abilităţi şi tehnici de comunicare" – 15.11.2012 – 
formator INM d-na Preşedinte Mihaela Cotora. 
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Trebuie menţionat că aceste seminarii au fost realizate printr-o bună 
conlucrare între colegii care au organizat şi conducerea instanţei, la realizarea 
acestui program Tribunalul Dolj fiind susţinut în mod activ şi de Asociaţia 
Magistraţilor din România, cu care avem o buna colaborare încă din anul 2011. 

În perspectiva intrării în vigoare a Noului Cod Civil şi a Noului Cod de 
Procedură Civilă, secţiile tribunalului au organizat suplimentar şedinţe de 
formare profesională la care au dezbătut principalele modificări cuprinse în cele 
două acte normative. Referatele întocmite de judecători, pentru a asigura o 
uşoară consultarea a acestora, au fost publicate pe intranetul instanţei, fiind puse 
la dispoziţia tuturor judecătorilor din raza Tribunalului Dolj. 

Temele dezbătute la formarea profesională lunară au format obiectul unei 
secţiuni permanente, fiind publicate lunar pe intranetul instanţei. 
 De asemenea, s-a asigurat accesul permanent al colegilor din instanţă la 
site-ul Jurispedia. În această secţiune s-au publicat referatele magistraţilor care 
şi-au exprimat acordul la această publicare. 
 De asemenea, au avut loc la nivelul instanţei seminariile stabilite prin 
planificarea anuala. 

În cursul anului 2012, colegii care au activat în cadrul secţiilor cu specific 
civil s-au preocupat în mod real de adoptarea unor rezolvări de drept unitare cu 
privire la spetele deduse judecăţii. 
 Prevenirea existenţei unei practici diferenţiate în aceeaşi categorie de 
speţe este un proces complex, care necesită în vederea soluţionării sale o 
abordare pe mai multe coordonate, atât sub aspectul teoretic al învăţământului 
profesional, cât şi sub aspect practic, al analizării hotărârilor pronunţate de  toate 
de instanţele de toate gradele care funcţionează în raza Curţii de Apel Craiova, 
de instanţe reprezentative care funcţionează în ţară, precum şi al deciziilor 
pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de Curtea Constituţională, de 
CEDO şi de CJUE. 
 În acest sens, atât prin tematica abordată la nivelul învăţământului 
profesional lunar, cât şi prin tematica discutată în cadrul seminariilor realizate cu 
participarea formatorilor INM prin Programul de formare profesională la nivel 
descentralizat, s-a urmărit să se discute probleme juridice de actualitate în 
activitatea practică, atât pentru a se identifica soluţii unitare de rezolvare, cât şi 
pentru a preveni pronunţarea unor soluţii neunitare inclusiv prin aplicarea 
prevederilor noilor coduri. 
 În acelaşi scop al unei eficiente discuţii a problemelor de drept cu care se 
confruntă magistraţii instanţei, la seminariile realizate de Tribunalul Dolj în 
cadrul formării profesionale descentralizate au fost invitaţi şi au participat 
efectiv colegi de la toate gradele de jurisdicţie – judecătoriile arondate, Tribunal 
şi Curtea de Apel Craiova -, la unele din aceste seminarii participând şi colegi de 
la alte instanţe care funcţionează în raza Curţii de Apel Craiova. 
 În acest sens, menţionăm Seminarul de Dreptul familiei organizat de 
Secţia pentru minori şi tineri din cadrul Tribunalului Dolj la data de 14.05.2012 
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şi Seminarul de Drept procesual civil organizat în perioada 01-02.10.2012 de 
Secţia de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Dolj. 
 În vederea asigurării unei eficienţe sporite în ce priveşte modalitatea de 
abordare a problemelor de drept, la nivelul Tribunalului Dolj, în cadrul secţiilor 
cu specific civil, s-a stabilit un mod unitar de lucru. 
 În fiecare luna au loc şedinţe de învăţământ profesional, de discutare a 
practicii neunitare, de aducere la cunoştinţa magistraţilor a noilor prevederi 
legislative, şi a noilor decizii relevante, precum şi de discutare a practicii de 
casare. 
 Pentru fiecare şedinţă în parte sunt stabilite în mod distinct atribuţiile 
pentru judecătorii delegaţi şi pentru Preşedintele de secţie. 

La aceeaşi dată la care se desfăşoară şedinţa de învăţământ profesional are 
loc şi întâlnirea magistraţilor pentru studiu profesional, în cadrul căreia se 
prezintă de judecătorii delegaţi modificările legislative intervenite în domeniu, 
deciziile date de ICCJ în recursuri în interesul legii, hotărârile CEDO, hotărârile 
CJCE şi deciziile de Curte Constituţională cu relevanţă în domeniul de activitate 
al secţiei, precum şi actele administrative adoptate de Guvernul României şi care 
sunt de interes pentru judecătorii secţiei. 

De asemenea, tot la data la care s-a desfăşurat şedinţa de învăţământ 
profesional s-a prezentat şi discutat şi practica de casare a instanţelor superioare 
şi problemele de practică neunitară, întocmindu-se şi minutele aferente când au 
existat cazuri de practică neunitară. 
 În ce priveşte practica neunitară, judecătorul delegat a prezentat la fiecare 
şedinţă de învăţământ profesional referatul sau, în cursul anului 2012 fiind 
analizate comparativ, în vederea stabilirii cazurilor de practică neunitară toate 
hotărârile pronunţate de magistraţii secţiilor. 
 O altă modalitate de prevenire a practicii neunitare a fost prin participarea 
la întâlnirile trimestriale la şedinţele de practică neunitară realizate de către 
Curtea de Apel Craiova cu respectarea procedurii operaţionale stabilite de 
Curtea de Apel Craiova în acest sens. 
 Ulterior participării la aceste şedinţe de practică neunitară, colegii delegaţi 
de către secţii au prezentat în cadrul secţiilor de judecători discuţiile purtate pe 
marginea problemelor de drept supuse dezbaterilor. 
 Minutele trimestriale întocmite la nivelul Curţii de Apel Craiova au fost 
prezentate de preşedinţii de secţii în cadrul şedinţelor de învăţământ profesional 
lunare. 
 În ce priveşte modalitatea de arhivare şi consultare atât a minutelor de 
practică neunitară, cât şi a referatelor de învăţământ profesional, menţionăm 
următoarele: 
 Pe intranetul instanţei, au fost create două secţiuni – învăţământ 
profesional şi practică neunitară -, secţiuni în cadrul cărora s-au afişat distinct, 
pe secţii, procesele verbale întocmite cu ocazia învăţământului profesional, 
referatele de învăţământ profesional întocmite de magistraţii delegaţi care au 
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acceptat postarea pe intranet, minutele de practică neunitară atât ale fiecărei 
secţii a instanţei, cât şi ale Curţii de Apel Craiova, grupate pe materii relevante, 
acestea putând fi consultate în orice moment atât de magistraţii instanţei, cât şi 
de magistraţii de la instanţele arondate. 
 Deciziile de interes ale instanţelor naţionale şi supranaţionale sunt trimise 
tuturor preşedinţilor de secţii şi apoi de către fiecare preşedinte de secţie în parte 
către toţi magistraţii din cadrul acesteia, în căsuţele de e-mail profesionale 
organizate pe reţeaua "just.ro". 
 Toate documentele relevante - referatele judecătorilor delegaţi, procese 
verbale, minute, hotărâri prezentate – se păstrează şi de Preşedintele de secţie pe 
format de hârtie în dosare arhivate pe fiecare lună în parte şi sigilate.  
 Se constată, de asemenea, că s-a respectat planificarea realizată la 
începutul anului cu privire la referatele de învăţământ profesional, de studiu 
profesional şi de practică neunitară şi de casare stabilite a se prezenta, toate 
modificările în persoana judecătorilor delegaţi fiind aprobate. 
 În ce priveşte modalitatea de comunicare cu instanţele arondate, 
menţionăm că, de asemenea pentru prevenirea practicii neunitare, s-a procedat în 
următoarea modalitate: 
 Tematica tuturor seminariilor organizate de Tribunalul Dolj a fost stabilită 
exclusiv prin consultarea magistraţilor de la toate instanţele care au avut 
participanţi la seminarii. 
 De asemenea, prin modul de publicare pe intranetul Tribunalului Dolj a 
minutelor de practică neunitară întocmite atât la nivelul fiecărei secţii în parte, 
cât şi la nivelul Curţii de Apel Craiova, se asigura posibilitatea de consultare a 
acestora în orice moment şi de către judecătorii de la instanţele arondate. 
 În plus, între instanţele ce funcţionează în raza de activitate a Tribunalului 
Dolj şi magistraţii din cadrul Tribunalului Dolj, există o bună comunicare, astfel 
încât problemele de drept care au rezolvări diferite sunt puse în discuţia 
colegilor, realizându-se dezbateri constructive care permit în cele mai multe 
situaţii identificarea unei modalităţi coerente şi unitare de soluţionare a acestora. 
 
 
 

Seminarii  Nr. 
crt. 

Secţia Nume şi prenume 
judecător 

Tema Perioada şi locul 
de desfăşurare 

Gaşpar Rodica - Noul cod civil.  
 
- Noul Cod de 
procedură civilă 

13-14.09.2012 
Craiova 
15-16.10.2012 
Craiova 

1. I Civil ă 

Nedelcu Manuela - Particularităţi ale 
managementului în 
instanţe 

27-28.03.2012 
Craiova 
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- Abilit ăţi şi tehnici 
de comunicare 
-Conferinţa naţională 
Noul Cod de 
Procedură Civilă 
- Noul cod de 
procedură civilă 
- Noul cod civil.  
 
- Drept civil 
 
- Drept civil 
 

noiembrie 2012 
Craiova 
28-29.06.2012 
Bucureşti 
 
15-16.10.2012 
Craiova 
13-14.09.2012 
Bucureşti 
22.02.2012 
Craiova 
24.05.2012  
Craiova 

Popescu Gabriela Ionela - Noul cod civil 
 
- Justiţie şi mediere 
 
- Practică neunitară în 
materie civilă. Drept 
civil şi drept 
procesual civil. 
- Noul cod de 
procedură civilă 

24.05.2012 
Craiova 
28.09.2012 
Orşova 
15-16.11.2012 
Giroc 
 
 
15-16.10.2012 
Craiova 

Marusciac Lelia - Cooperare judiciară 
 
- Dreptul concurenţei 
 
- Drept bancar 
 
- Drept bancar 
 
- Drept bancar 
 

13-14.06.2012 
Bucureşti 
04-06.07.2012 
Sinaia 
03-04.09.2012 
Bucureşti 
12-13.11.2012 
Bucureşti 
10-11.12.2012 
Bucureşti 

Filimon Gabriela Catrinel - Noul cod de 
procedură civilă 
- Noul cod civil 
 
- Franceză juridică 
 
-Conferinţa naţională 
Noul cod de 
procedură civilă 
-Îmbunătăţirea 
cunoştinţelor 
membrilor Reţelelor 
Judiciare Naţionale 
în materie civilă şi 
comercială din 
statele membre ale 
UE în domeniul 

15-16.10.2012 
Craiova 
24.05.2012 
Craiova 
22-26.10.2012 
Bucureşti 
05-06.06.2012 
Bucureşti 
 
22-24.02.2012 
Timişoara 
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noilor regulamente 
UE  

Marinescu Simona - Practică judiciară în 
materia Legii 
10/2001 
- Noul cod de 
procedură civilă 
- Noul cod de 
procedură civilă 

mai 2012 
Bucureşti 
 
septembrie 2012 
Bucureşti 
15-16.10.2012 
Craiova 

Negoiţă Mirela Elena - Noul cod de 
procedură civilă 
- Noul cod civil 
 
- Noul cod civil 
 

15-16.10.2012 
Craiova 
24.05.2012 
Craiova 
13-14.09.2012 
Craiova 

Alexandru Liliana - Evoluţia dreptului 
UE în materia 
dreptului familiei 
- Raporturi judiciare 
în materia securităţii 
sociale 
- Noul cod de 
procedură civilă 

24.05.2012  
Slatina 
 
25.06.2012 
Craiova 
 
15-16.10.2012 
Craiova 
 

Scurtu Jana - Noul cod de 
procedură civilă 
- Abilit ăţi şi tehnici 
de comunicare 

09.06.2012 
Orşova 
15.11.2012 
Craiova 

Barbu Luminiţa - Noul cod de 
procedură civilă 
- Vizită de studiu la 
Curtea Europeană de 
Justiţie 

15-16.10.2012 
Craiova 
15-17.11.2012 
Luxemburg 

Grigoraşcu Daniela - Fond funciar 
 
-Combating violence 
against women in the 
context of effective 
implementation of 
Human Rights 
Standards 
- Noul cod de 
procedură civilă  
- Noul cod de 
procedură civilă 

14-15.05.2012 
Bucureşti 
06-09.06.2012 
Istanbul 
 
 
 
 
15-16.10.2012 
Craiova 
14-15.05.2012 
Craiova 

2. Penală Ghervase Denis Gabriela - Schimb de bune 
practici în domeniul 
identificării, 
urmăririi, confiscării 
produsului 

07-08.03.2012 
Craiova 
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infracţiunii 
-Conferinţa 
Ştiinţifică 
Internaţională 
"Dezvoltarea 
Socială, 
Administraţie şi 
Justiţie" 
- Scopul, importanţa 
şi utilitatea medierii 
în România. 
Cunoaşterea şi 
recunoaşterea 
profesiei de mediator 
- A VI-a Conferinţă 
Internaţională: 
Ştiinţe Politice, 
Relaţii Internaţionale 
şi Studii de 
Securitate 
- III eme Congres de 
la mediation 
judiciare 
internationale: la 
mediation en 
jurisdiction 
- Medierea şi justiţia. 
Infracţiuni ce pot fi 
soluţionate pe calea 
medierii potrivit 
NCP 
-Litigii 
trasfrontaliere. 
Combaterea violenţei 
domestice şi a 
cauzelor privind 
răpirile 
internaţionale de 
copii prin mediere 
-Justiţie şi 
criminalitate 
informatică 
- Medierea este 
viitorul 
- Medierea - remediu 
social 

 
27-28.04.2012 
Târgu Jiu 
 
 
 
 
 
04-05.05.2012 
Poiana Braşov 
 
 
 
 
25-27.05.2012 
Sibiu 
 
 
 
 
04-07.07.2012 
Aix-en-Provence 
 
 
 
 
14.07.2012 
Mamaia 
 
 
 
15.07.2012 
Mamaia 
 
 
 
 
 
 
04-05.10.2012 
Târgu Jiu 
 
26.10.2012 
Alba Iulia 
22.11.2012 
Târgu Jiu 

Udrea Laura - Schimb de bune 
practici în domeniul 
identificării, 
urmăririi, confiscării 

07-08.03.2012 
Craiova 
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produsului 
infracţiunii 
-Justiţie şi 
criminalitate 
informatică 

 
 
04-05.10.2012 
Târgu Jiu 
 

Alexandroiu Gabriela -Justiţie şi 
criminalitate 
informatică 
- Stagiu individual la 
Tribunalul din 
milano 
- Medierea – 
remediu social 
- Tehnici şi abilităţi 
de comunicare 

04-05.10.2012 
Târgu Jiu 
 
15-26.10.2012 
Italia 
 
15.06.2012 
Orşova 
15.11.2012 
Craiova 

Macamete Camelia - Tehnici şi abilităţi 
de comunicare 

15.11.2012 
Craiova 

Florea Elvis - Noul cod de 
procedură penală 
- Noul cod penal 

01-02.11.2012 
Craiova 
22-23.11.2012 
Craiova 

Tiugan Veronica - Medierea – 
remediu social 

15.06.2012 
Orşova 

Dinculescu Raluca - Dreptul concurenţei 
 
- Seminar în materia 
insolvenţei 

21-24.06.2012 
Constanţa 
09-11.11.2012 
Geoagiu Băi 

Popescu Constantin - Dreptul insolvenţei 
 
- Noul cod de 
procedură civilă 

21-22.06.2012 
Bucureşti 
15-16.10.2012 
Craiova 

Vasile Valentina - Drept bancar 
 

03-04.09.2012 
12-13.11.2012 
10-11.12.2012 
Bucureşti 

Osiceanu Ionica - Drept bancar 
 

03-04.09.2012 
12-13.11.2012 
10-11.12.2012 
Bucureşti 

Dragomir Liliana - Drept bancar 
 

03-04.09.2012 
12-13.11.2012 
10-11.12.2012 
Bucureşti 

Rotaru Carmen - Noul cod de 
procedură civilă 

22.02.2012 
24.05.2012 
15-16.10.2012 
01-02.11.2012 
Craiova 

3. II Civil ă 

Colceag Cristina - Noul cod de 
procedură civilă 

15-16.10.2012 
01-02.11.2012 



 75 

Craiova 
Hartmann Tiberiu - Noul cod de 

procedură civilă 
15-16.10.2012 
01-02.11.2012 
Craiova 

Mischianu Alina - Noul cod de 
procedură civilă 

15-16.10.2012 
01-02.11.2012 
Craiova 

Anghelina Paula - Noul cod de 
procedură civilă 

15-16.10.2012 
01-02.11.2012 
Craiova 

Iliescu Carmen - Noul cod de 
procedură civilă 
- Abilit ăţi şi tehnici 
de comunicare 

07.05.2012  
Craiova 
15.11.2012 
Craiova 

Scumpieriu Alina - Drept UE. Taxa de 
primă înmatriculare 
- Noul cod de 
procedură civilă 

31.05.2012 
Bucureşti 
01-02.11.2012 
Craiova 

Vasilescu Gabriela - Drept UE. Taxa de 
primă înmatriculare 
- Abilit ăţi şi tehnici 
de comunicare 

31.05.2012 
Bucureşti 
15.11.2012 
Craiova 

Ghiţă Adina Elvira  - Noul cod civil 
 
- Noul cod de 
procedură civilă 
- Noul cod civil 
 
- Noul cod de 
procedură civilă 
- Noul cod de 
procedură civilă 
- Legislaţia UE – 
anticartel şi 
antimonopol 
- Comunicare 

22.02.2012 
Craiova 
14-15.05.2012 
Craiova 
24.05.2012 
Craiova 
01-02.11.2012 
Craiova 
29.06.2012 
Turnu Severin 
27.04.2012 
Bucureşti 
 
noiembrie 2012 
Craiova 

4. Contencios 
adm. şi fiscal 

Stoiculescu Natalia -Îmbunătăţirea 
cunoştinţelor 
membrilor Reţelelor 
Judiciare Naţionale 
în materie civilă şi 
comercială din 
statele membre ale 
UE în domeniul 
noilor regulamente 
UE 
- Drept UE. Taxa de 
primă înmatriculare 
- Noul cod de 

22-24.02.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.05.2012 
Bucureşti 
01-02.11.2012 
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procedură civilă Craiova 
Grecescu Cristian - Dreptul UE. 

Noutăţi aduse de 
Tratatul de la 
Lisabona 
- Noul cod de 
procedură civilă 

28.06.2012 
Bucureşti 
 
 
01-02.11.2012 
Craiova 

Sandu Ecaterina - Noul cod de 
procedură civilă 
- Noul cod de 
procedură civilă 

07.05.2012 
Craiova 
01-02.11.2012 
Craiova 

Ivănuş Monica - Integritatea în 
exercitarea funcţiilor 
şi demnităţilor 

08 noiembrie 2012 
 

Marinecu Alina - Noul cod de 
procedură civilă 
- Noul cod de 
procedură civilă 

15-16.10.2012 
Craiova 
01-02.11.2012 
Craiova 

Plugărescu Marius - Noul cod de 
procedură civilă 
- Noul cod de 
procedură civilă 

15-16.10.2012 
Craiova 
01-02.11.2012 
Craiova 

Preoteasa Carmen -Dezvoltare 
personală şi 
managementul 
instanţelor 
- Aspecte teoretice şi 
practice privind 
litigiile de muncă 

noiembrie 2012 
Bucureşti 
 
 
09.07.2012 
Craiova 

Gavrilă Mariana - Justiţie şi mediere  
 
- Aspecte teoretice şi 
practice privind 
litigiile de muncă 
- Noul cod de 
procedură civilă 
- Noul cod civil 
 
- Noţiuni de 
management judiciar 

15.06.2012 
Orşova 
09.06.2012 
Craiova 
 
01-02.11.2012 
Craiova 
24.05.2012 
Craiova 
27-28.03.2012 
Craiova 

Spiridon Doina - Noul cod de 
procedură civilă 
- Noul cod de 
procedură civilă 

31.05.2012 
Craiova 
01-02.11.2012 
Craiova 

Caimac Adriana - Aspecte teoretice şi 
practice privind 
litigiile de muncă 
- Noul cod civil 

09.06.2012 
Craiova 
 
septembrie 2012 
Craiova 

5. Conflicte de 
muncă şi 
asigurări 
sociale 

Dinu Claudia - Noul cod civil 26.05.2012 
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- Noul cod civil 
 
- Noul cod de 
procedură civilă 
- Noul cod de 
procedură civilă 
- Abilit ăţi şi tehnici 
de comunicare 

Craiova 
septembrie 2012 
Craiova 
15-16.10.2012 
Craiova 
01-02.11.2012 
Craiova 
noiembrie 2012 
Craiova 

Berceanu Manuela - Condiţii de 
admisibilitate a 
cererilor adresate 
CEDO 
- Aspecte teoretice şi 
practice privind 
litigiile de muncă 
- Noul cod de 
procedură civilă 

27.04.2012 
Craiova 
 
 
09.06.2012 
Craiova 
 
01-02.11.2012 
Craiova 

Ilie Melania - Aspecte teoretice şi 
practice privind 
litigiile de muncă 

09.06.2012 
Craiova 
 

Simion Gabriela  - Aspecte teoretice şi 
practice privind 
litigiile de muncă 
- Noul cod de 
procedură civilă 

09.06.2012 
Craiova 
 
15-16.10.2012 
Craiova 

Uncheaşu Cecilia - Aspecte teoretice şi 
practice privind 
litigiile de muncă 
- Noul cod de 
procedură civilă 
- Noul cod civil 

09.06.2012 
Craiova 
 
14-15.05.2012 
Craiova 
26.05.2012 
Craiova 

Firu Marga - Aspecte teoretice şi 
practice privind 
litigiile de muncă 
- Dreptul muncii 

09.06.2012 
Craiova 
 
21-22.05.2012 
Bucureşti 

Vişan Silviu - Dreptul muncii 
 
- Raporturile juridice 
în materia securităţii 
sociale 
- Aspecte teoretice şi 
practice privind 
litigiile de muncă 
- Abilit ăţi şi tehnici 
de comunicare 

21-22.05.2012 
Bucureşti 
05.05.2012 
Craiova 
 
09.06.2012 
Craiova 
 
07.11.2012 
Craiova 

Nicu Mircea - Aspecte teoretice şi 
practice privind 

09.06.2012 
Craiova 
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litigiile de muncă 
- Dreptul asigurărilor 
sociale 

 
12-13.10.2012 
Amara 

Lepădat Ion - Noul cod de 
procedură civilă 
- Abilit ăţi şi tehnici 
de comunicare 

01-02.11.2012 
Craiova 
07.11.2012 
Craiova 

Cojocaru Bichea Camelia - Noţiuni de 
management judiciar 
- Justiţie pentru 
minori 
- Noul cod civil 
 
- Criminalitate 
informatică 
- Comunicarea 
interpersonală 
- Noul cod civil – 
aspecte de dreptul 
familiei 

27-28.03.2012 
Craiova 
mai 2012 
Braşov 
14.05.2012 
Craiova 
septembrie 2012 
Târgu-Jiu 
noiembrie 2012 
Craiova 
06-07.12.2012 
Craiova 

Georcotină Marioara - Justiţie pentru 
minori 
- Noul cod civil 
 
- Criminalitate 
informatică 
- Comunicarea 
interpersonală 
- Noul cod civil – 
aspecte de dreptul 
familiei 

mai 2012 
Braşov 
14.05.2012 
Craiova 
septembrie 2012 
Târgu-Jiu 
noiembrie 2012 
Craiova 
06-07.12.2012 
Craiova 

Badea Ion - Justiţie pentru 
minori 
- Noul cod civil – 
aspecte de dreptul 
familiei 

mai 2012 
Braşov 
06-07.12.2012 
Craiova 

Dijmărescu Cosmin - Judecători naţionali 
şi dreptul UE cu 
privire la egalitate 

27-29.10.2012 
Bucureşti 

Enăşoiu Irina - Noul cod civil 
 
- Justiţie şi mediere 
 
- Consolidarea 
cooperării judiciare 
internaţionale în 
materia obligaţiilor 
de întreţinere 

14.05.2012 
Craiova 
15.06.2012 
Orşova 
15-17.10.2012 
Braşov 

6. Minori şi 
familie 

Comănescu Cristina - Noul cod civil 
 

14.05.2012 
Craiova 
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- Evoluţia dreptului 
UE în materia 
dreptului familiei 
- Interesul superior al 
copilului – principiu 
fundamental la 
luarea oricărei 
decizii în cadrul 
procedurilor de 
adopţie 

24.05.2012 
Slatina 
 
07-09.11.2012 
Braşov 

 
 
 

Formarea profesională a personalului auxiliar de specialitate 
 

Formarea profesională a grefierilor s-a desfăşurat în baza programelor 
anuale întocmite la nivelul fiecărei secţii şi a programelor Institutului Naţional al 
Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri. 
 Prin Ordinul de serviciu anual au fost desemnaţi judecătorii care au 
coordonat activitatea de formare profesională a personalului auxiliar, la nivelul 
fiecărei secţii a Tribunalului Dolj. 

În cadrul instanţei, s-au desfăşurat trimestrial şedinţe de învăţământ 
profesional pentru instruire personalului auxiliar de specialitate, pe diferite teme, 
astfel: 

- Trimestrul I - Judecata în primă instanţă - Aspecte prealabile şedinţei de 
judecată - Judecata în primă instanţă - Aspecte ulterioare şedinţei de judecată 

- Trimestrul II - Emiterea şi comunicarea actelor de procedură;  Citaţia şi 
mandatul de aducere 

- Trimestrul III - Cooperare judiciară în materie civilă – Comunicarea/ 
Notificarea de acte judiciare din/în străinătate - Obţinerea de probe în materie 
civilă 

- Trimestrul IV - Hotărârea judecătorească (clasificare, conţinut, 
redactare, semnarea şi comunicarea hotărârii);  Etapa scrisă (cererea de chemare 
în judecată, întâmpinarea, cererea reconvenţională) 

De asemenea, la data de 11.07.2012 s-au dezbătut dispoziţiile Noului Cod 
de Procedură Civilă (judecata în primă instanţă) cu impact pentru activitatea 
grefierilor. 
 
 

Seminarii  Nr. 
crt. 

Secţia Nume şi prenume 
grefier 

Tema Perioada şi locul 
de desfăşurare 

1. Penală Dascălu Dănuţa Drept procesual 
penal 

07-09.05.2012 
Orşova 
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Jura Cristiana Cooperare judiciară 
internaţională în 
materie penală 

21-23.05.2012 
Orşova 

Bicuţ Mihaela Cooperare judiciară 
internaţională în 
materie penală 

21-23.05.2012 
Orşova 

Aramă Constantina Drept procesual 
penal 

05-07.2012 
Giroc 

Duţă Alina Mihaela Drept procesual 
penal 

05-07.2012 
Giroc 

Enculescu Gabriela  Procedura 
insolvenţei 

06-08.06.2012 
Orşova 

Şorop Elena Procedura 
insolvenţei 

06-08.06.2012 
Orşova 

2. II Civil ă 

Goiceanu Lidia Procedura 
insolvenţei 

06-08.06.2012 
Orşova 

3. Conflicte de 
muncă şi 
asigurări 
sociale 

Ştefan Mihai Noul cod de 
procedură civilă 

28-30.09.2012 
Giroc 

4. Minori şi 
familie 

Golfiţă Monica Cooperare judiciară 
în materie penală 

aprilie 2012 
Orşova 
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CAPITULUL II 
 

PRINCIPALELE MODIFIC ĂRI LEGISLATIVE,  
CU IMPACT ASUPRA ACTIVIT ĂŢII INSTAN ŢEI  

ÎN CURSUL ANULUI 2012 
 
 

 Secţia contencios administrativ şi fiscal: 
 

Potrivit indicatorilor statistici, comparativ cu anul 2011, în anul 2012 a 
crescut mai mult decât semnificativ numărul dosarelor înregistrate pe rolul 
Secţiei contencios administrativ şi fiscal, cu 6.782 de dosare (12.031 de dosare 
nou intrate în anul 2012 faţă de 5.249 de dosare nou intrate în anul 2011). 

Se remarcă însă scăderea sensibilă a înregistrării dosarelor de recurs ca 
urmare a modificărilor legislative survenite prin Legea nr. 202/2010 privind 
unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor prin care au fost 
modificate dispoziţiile OUG. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice şi Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor 
norme de convieţuire socială, a ordinii şi lini ştii publice în sensul că hotărârile 
judecătoreşti prin care judecătoria soluţionează plângerile contravenţionale sunt 
definitive şi irevocabile. 

 Astfel, în anul 2011 au fost înregistrate 1.162 de dosare nou intrate, în 
recurs, iar  în anul 2012 au fost înregistrate un număr de 904 de dosare, 
observându-se o scădere cu 258 de cauze).           Pentru anul 2013 se estimează 
totuşi o creştere a numărului de dosare înregistrate în recurs, urmare a admiterii 
excepţiei de neconstituţionalitate prin decizia nr. 500/2012, pronunţată de către 
Curtea Constituţională prin care s-a constată că dispoziţiile art. 118 alin. (31) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice sunt neconstituţionale, astfel încât  începând cu data publicării în 
Monitorul Oficial a deciziei de neconstituţionalitate – 18.07.2012 - hotărârile 
judecătoreşti prin care judecătoria soluţionează plângerile contravenţionale sunt 
atacabile cu recurs. 

Aşadar, având în vedere faptul că numărul contravenţiilor rutiere atacate 
în instanţă este semnificativ, se preconizează o creştere a numărului de cauze ce 
vor fi înregistrate în recurs în anul 2013. 
            În schimb, a crescut mai mult decât semnificativ numărul cauzelor 
înregistrate la secţia contencios administrativ şi fiscal, în fond, cu 7.040 de 
dosare, faţă de anul 2011 (în anul 2012 fiind înregistrate un număr de 11.127 de 
dosare directe faţă de 4.087 de dosare directe înregistrate în 2011), acest fapt 
fiind datorat înregistrării unei avalanşe de acţiuni având ca obiect restituire taxa 



 82 

de poluare, precum şi înmatriculare auto fără plata taxei pentru emisii poluante, 
instituită de Legea nr. 9/2012. 
            Astfel, urmare a hotărârilor pronunţate de către Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene în cauzele C-402/09 – Tatu,  C-29/11 – Sfichi,  C-30/11 – Ilaş, 
C-263/10 – Nisipeanu prin care se constata incompatibilitatea cu art. 110 din 
TFUE a taxei de poluare stabilită prin OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei 
de poluare pentru autovehicule, au fost înregistrate pe rolul instanţei numeroase 
cauze având ca obiect restituire taxa de poluare, precum şi obligarea autorităţii 
publice la înmatricularea autoturismului fără achitarea taxei pentru emisii 
poluante, având în vedere numărul mare de autoturisme second-hand importate 
în perioada cuprinsă între 01.01.2007 – data aderării României la Uniunea 
Europeană - şi data de 01.01.2013 când a expirat perioada de suspendare a 
dispoziţiilor art. 4 alin. 2 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile 
poluante provenite de la autovehicule. 
            Aşadar, înregistrarea unui număr mare de dosare având ca obiect 
,,pretenţii" (restituire taxă pentru înmatricularea autovehiculelor), precum şi 
,,obligaţie de a face" (înmatriculare auto fără plata taxei pentru emisii poluante), 
cauze ce necesită o atenţie deosebită datorită varietăţii situaţiilor şi multitudinii 
datelor privind înmatricularea autovehiculelor, a generat un aspect care se 
circumscrie noţiunii de ,,fenomen contencios”. 

Cauzele care au generat aceste litigii sunt numeroasele şi succesivele 
modificări legislative survenite ca urmare a politicii fiscale promovată în 
contextul economic actual în materia înmatriculării autoturismelor second-hand 
(Codul fiscal, OUG nr. 50/2008, Legea nr. 9/2012) şi insistenţa legiuitorului în 
menţinerea unor taxe neconforme cu dreptul Uniunii Europene. 

Pentru reducerea numărului acestor litigii, era necesară crearea unor 
pârghii administrative de restituire efectivă şi integrală a taxelor de 
,,înmatriculare”, de ,,poluare” sau purtând alte denumiri echivalente care 
contravin dreptului Uniunii Europene. 

Pentru anul 2013 se estimează o menţinere a numărului mare de cauze 
înregistrate în materie contencios administrativ şi fiscal, în fond, variabilele fiind 
în legătură directă cu modificările legislative care influenţează numărul 
dosarelor nou intrate. 
 

 

Secţia II Civil ă: 
Principala modificare legislativă care a avut impact major asupra 

activităţii Secţiei a II a Civilă a reprezentat-o intrarea în vigoare a Noului Cod 
Civil , ocazie cu care materia de soluţionare a cauzelor cu profesionişti va fi 
cuprinsă în acest Cod ( abrogându-se aproape în totalitate Codul Comercial). 

În anul 2012 s-a înregistrat o scădere a cauzelor ce trebuie soluţionate în 
primă instanţă , în materia litigiilor cu profesionişti ca urmare a intrării în 
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vigoare a Noului Cod Civil care a stabilit suma de 500.000 lei drept prag valoric  
de soluţionare a acestora de către Tribunal . 

Însă datorită contextului economic şi social s-a constat o creştere a 
cererilor de deschidere a  procedurii insolvenţei formulate de debitor. 

Totodată , în acest an s-a observat şi creşterea numărului de cauze care au 
trebuit să fie soluţionate în recurs.( 1026 de dosare în anul 2012 faţă de 985 în 
anul 2011). 

Pentru anul 2013 se estimează totuşi o creştere a numărului de dosare 
înregistrate în primă instanţă –în materia litigiilor cu profesionişti ca urmare a 
intrării în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă care va reintroduce pragul 
valoric pentru acest stadiu procesual la 200.000 lei. 

Totodată un impact puternic în anul 2013 îl va constitui adoptarea Noului 
Cod al Insolvenţei. 
 

Secţia penală: 
În anul 2012 nu au intervenit modificări legislative cu implicaţii directe 

asupra dreptului penal sau a dreptului procesual penal, dar s-au făcut în 
continuare simţite modificările legislative intervenite la sfârşitul anului 2010, ca 
urmare a modificărilor aduse Codului de procedură penală prin legea nr. 
202/20120. 

Astfel, fiind modificată competenţa materială a tribunalului, acesta nu a 
mai judecat în materie penală ca şi instanţă de apel, ci doar ca instanţă de fond şi 
instanţă de recurs ( în anumite cazuri limitativ prevăzute de lege in art. 27 alin 3 
C.pr.pen).  

Singura modificare legislativă importantă a fost adoptarea legii nr. 82 din 
13 iunie 2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de 
reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, urmare a 
apariţiei acestei legii tribunalul fiind sesizat cu mai multe cereri formulate de 
către procurori în baza acestei legi. 

 
Secţia I Civil ă: 
Principala modificare cu impact, din punct de vedere al normelor de drept 

material, în activitatea Secţiei I Civilă, în anul 2012, a constituit-o intrarea în 
vigoare a Noului Cod Civil la 1 octombrie 2011. 

Noul Cod Civil nu a condus însă la o extindere a numărului de cauze ce 
intră în competenţa Secţiei I Civile a Tribunalului Dolj, impactul acestei 
modificări legislative resimţindu-se exclusiv cu privire la reglementarea noilor 
dispoziţii de drept material, susceptibile ca prin interpretare să genereze o 
practică neunitară ( spre exemplu: cauzele având ca obiect pronunţarea unei 
hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare). 
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Sesizarea şi discutarea la învăţământul profesional a problemelor de drept 
apărute în cauzele aflate pe rolul secţiei au avut drept consecinţă crearea unei 
practici unitare în cadrul secţiei. 

O influenţă deosebită asupra jurisprudenţei secţiei a constituit-o 
pronunţarea de către Curtea Europeană a Dreptului Omului a deciziei din 4 
septembrie 2012 în cauza Dumitru Daniel Dumitru şi alţii împotriva României, 
publicată în Monitorul Oficial nr.709 din 17 octombrie 2012. Dezbaterea 
acesteia , în cadrul şedinţei de învăţământ profesional din data de 02.10.2012, a 
condus la reorientarea practicii judiciare, în sensul acordării preferinţei, în 
mecanismul de interpretare a legii,Convenţiei Europene a Dreptului Omului şi 
jurisprudenţei CEDO, atât în cazul cererilor având ca obiect validare poprire 
formulate împotriva debitorilor instituţii publice, cât şi în situaţia contestaţiilor 
la executare formulate de această categorie de debitori împotriva actelor de 
executare întocmite pentru realizarea creanţelor constând în drepturi de natură 
salarială. 

 
Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale: 

            În anul 2013 au avut loc modificări legislative în materia conflictelor de 
muncă şi asigurărilor sociale, însă acestea nu au influenţat semnificativ 
activitatea secţiei. 
            Influenţe au avut deciziile Curţii Constituţionale nr 223, 224/13.03.2012 
şi 319/29.03.2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 
art 259 alin 2 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prin care 
s-a stabilit ca aceste dispoziţii sunt constituţionale în măsura în care se 
interpretează în sensul că procentul de 5,5% se aplică numai asupra veniturilor 
din pensii ce depăşesc 740 lei, decizii care au determinat creşterea numărului de 
dosare în materia asigurărilor sociale. 

De asemenea, recursul în interesul legii pronunţat de ICCJ prin decizia nr 
11/2012 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art 5 alin 6 din OUG 
1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţie a unor categorii de 
personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariului acestora, precum şi alte 
măsuri în domeniul bugetar şi ale art 30 alin 30 din Legea cadru 330/2009 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, situaţia 
recalculării salariilor de bază ale cadrelor didactice începând cu data de 
1.01.2010 a determinat creşterea numărului de dosare în materia conflictelor de 
muncă. 
            Pentru anul 2013 se estimează o menţinere a numărului mare de cauze 
înregistrate în materia conflictelor de muncă şi asigurări sociale, variabilele fiind 
în legătură directă cu modificările legislative, deciziile ICCJ date în recurs în 
interesul legii şi deciziile Curţii Constituţionale, care influenţează numărul 
dosarelor nou intrate. 
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Secţia minori şi familie: 
 
Principala modificare legislativă, cu impact asupra activităţii Secţiei 

minori şi familie, a reprezentat-o intrarea în vigoare a Noului cod civil, prin care 
sunt reglementate, în Cartea a II-a, căsătoria, rudenia, autoritatea părintească, 
obligaţia de întreţinere precum şi raporturile patrimoniale dintre soţi, regimul 
matrimonial etc. 

Totodată, este reglementată ocrotirea persoanei fizice – tutela şi curatela. 
La data intrării în vigoare a Noului cod civil a fost abrogat Codul 

Familiei. 
Tot în cursul anului 2012 a intrat în vigoare noua Lege a adopţiei nr. 

273/2012 care a adus numeroase modificări în ce priveşte deschiderea adopţiei, 
încredinţarea în vederea adopţiei şi încuviinţarea adopţiei. 
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CAPITOLUL III  
 

INDEPENDENŢĂ ŞI RĂSPUNDERE, INTEGRITATE ŞI 
TRANSPARENŢĂ 

 
 

Secţiunea 1 
Independenţa judecătorilor instan ţei în cursul anului 2012 

 
 

 Principiul independenţei judecătorilor şi supunerii lor numai legii 
consacră regula conform căreia în activitatea de judecată judecătorii sunt 
independenţi faţă de alte organe ale statului, fiind supuşi numai legii ale cărei 
dispoziţii sunt chemaţi să le respecte. 
 Constituţia României republicată a cuprins acest principiu în art. 124 alin. 
3 conform căruia judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii.  
 Independenţa judecătorului presupune ca soluţionarea oricărui litigiu să se 
realizeze fără intervenţia vreunui organ de stat sau a vreunei persoane. 
 Articolul 1 din Carta Universala a Judecătorului statuează că în cadrul 
activităţii lor judecătorii vor asigura dreptul oricărei persoane la un proces 
echitabil. Dar independenţa judecătorului nu poate fi privită ca un privilegiu ci 
ca o datorie. De aceea atitudinea judecătorului, în cadrul procedurii judiciare, 
trebuie să fie neutră faţă de poziţia părţilor litigante, atât aprecierea stării de fapt, 
cât şi opţiunea privind modul de aplicare a legii în fiecare caz concret, rămânând 
la latitudinea acestuia. 
 Fiind independent, judecătorul are însă obligaţia de a se supune legii, iar 
în virtutea acestei obligaţii, poartă singur răspunderea hotărârii pronunţate. 
 Erorile din activitatea de judecată pot fi remediate prin exercitarea căilor 
de ataca legale la instanţele superioare, care astfel sesizate, vor putea exercita un 
control cu privire la legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate. 
 Independenţa judecătorului nu poate fi privită individual fără o 
independenţă a justiţiei. Raportat la acest principiu constatăm că, în activitatea 
judecătorilor de la Tribunalul Dolj, nu au existat încălcări ale legilor, 
regulamentelor, Codului deontologic care să pună sub semnul întrebării 
profesionalismul or.  
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Secţiunea 2 
 

Aspecte privind răspunderea personalului instanţei 
(penală, disciplinară etc.) 

 
 

În anul 2012 activitatea judecătorilor şi personalului auxiliar s-a 
desfăşurat cu respectarea dispoziţiilor legale şi statutare, niciuna din persoane 
nefăcând obiectul unor acţiuni disciplinare. Comunicarea permanentă dintre 
persoanele cu atribuţii manageriale şi judecători sau personal auxiliar a 
contribuit în cea mai mare parte la asigurarea unui climat de muncă favorabil 
desfăşurării în condiţii optime a activităţii. 

Conflictele interpersonale apărute pe parcursul anului 2012 au fost 
aplanate astfel că, fiecare judecător a înţeles că respectul, toleranţa sunt valori pe 
care trebuie să le afirme permanent în relaţiile cu colegii, justiţiabilii, celelalte 
instituţii ale statului. 

În anul 2012 a avut loc evaluarea activităţii magistraţilor, acer au 
participat la examenul de promovare în funcţii de execuţie şi finalizată prin 
acordarea calificativului „foarte bine”.  
 

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

serviciu; 
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. 
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 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. 

 
 
 
 

Secţiunea 3 
 

Aspecte privind integritatea personalului şi asigurarea 
transparenţei la nivelul instanţei 

 
 
 Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, în anul 2011, Strategia de 
întărire a integrităţii în justiţie pentru perioada 2011 – 2016 şi Planul de măsuri 
pentru implementarea acestei strategii. 
 După cum se prevedea în preambulul Strategiei, profesionalismul 
judecătorilor nu trebuie să se rezume doar la o bună pregătire ci şi la o conduită 
onestă în afara oricăror suspiciuni de lipsă de integritate. 
 Integritatea este o trăsătură lăuntrică a fiecărui magistrat care implică 
exercitarea funcţiei în mod cinstit, corect şi conştiincios şi cu bună credinţă. 
 Coordonatele integrităţii în justiţie au în vedere efectuarea actelor 
judiciare cu maximă obiectivitate, în condiţii de egalitate şi demnitate a părţilor, 
respectându-se termenele prevăzute de lege. 
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 Întărirea integrităţii trebuie să pună accent pe componenta de prevenire a 
săvârşirii faptelor de corupţie şi incidentelor de integritate, activitate care trebuie 
să privească întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în instanţă. 
 O condiţie fundamentală a garantării integrităţii sistemului judiciar o 
reprezintă transparenţa acestuia.  
 La nivelul tribunalului şi al instanţelor din raza acestuia se utilizează 
sistemul ECRIS care permite o repartizare aleatorie a tuturor cererilor, 
respectându-se astfel dispoziţiile legale şi regulamentare. 

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 în aceeaşi zi, fiind repartizate 
aleatoriu. 

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. 

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. 
Pe parcursul anului 2012, Biroul Informatică a realizat o actualizare 

permanentă a datelor cuprinse pe site-ul Tribunalului Dolj. 
La actualizarea jurisprudenţei au contribuit judecătorii desemnaţi prin 

Ordinul de serviciu nr. 1 cu publicarea hotărârilor judecătoreşti relevante. 
Situaţia hotărârilor publicate pe portal se prezintă astfel: 
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Nr. crt. Secţia Hotărâri publicate 
1. I Civilă 49 
2. Penală 16 
3. II Civilă 24 
4. Contencios adm. şi fiscal 14 
5. Conflicte de muncă şi 

asigurări sociale 
20 

6. Minori şi familie 5 
7. TOTAL 128 
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Extinderea proiectului Jurindex – index de jurisprudenţă, dezvoltat şi 

lansat de Tribunalul Vrancea la nivelul tuturor instanţelor a determinat măsuri 
pentru asigurarea ca toate documentele de tip hotărâre să fie salvate în 
programul ECRIS. 

Documentele au fost închise după redactare şi s-au făcut toate menţiunile 
în programul ECRIS pentru dosare confidenţiale, dat fiind că aceste documente 
vor fi exceptate de la publicarea pe site-ul public. 

Pe parcursul anului au fost completate datele cuprinse la rubrica 
"Informaţii de interes public", fiind puse la dispoziţia justiţiabililor următoarele: 

- numărul de cont în care se pot achita taxele judiciare de timbru; 
- programul Biroului de Informare şi Relaţii Publice; 
- programul Biroului Apostile 
Au fost puse la dispoziţia justiţiabililor următoarele acte: 
- ghiduri pentru justiţiabili; 
- diverse modele de cereri. 
Sistemul IQuest a permis justiţiabililor să afle date despre dosarele aflate 

pe rolul instanţei, prin intermediul sistemului de telefonie, degrevându-se astfel 
activitatea arhivelor. 
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CAPITOLUL IV 
 

ROLUL INSTAN ŢEI ÎN CONSOLIDAREA SPA ŢIULUI DE 
LIBERTATE, SECURITATE ŞI JUSTIŢIE  

AL UNIUNII EUROPENE 
 
 

 Prin Tratatul Maastricht din anul 1992, Uniunea Europeană era structurată 
pe trei piloni: 
 - Comunitatea europeană (pilon supranaţional) 
 - Politică externă şi de securitate comună (pilon interguvernamental) 
 - Justiţie şi afaceri interne (pilon interguvernamental) 
 În anul 1997, prin Tratatul de la Amsterdam se introduce conceptul de 
spaţiu de libertate, securitate şi justiţie al cărui scop este acela de a asigura un 
mai bun acces la justiţie în Europa, recunoaşterea reciprocă a deciziilor judiciare 
şi asigurarea unei convergenţe sporite în domeniul dreptului civil. 
 Domeniul justiţiei şi al afacerilor interne (JAI), care are o influenţă 
puternică asupra vieţii cetăţenilor europeni, constituie probabil domeniul politic 
asupra căruia Tratatul de la Lisabona a avut impactul cel mai puternic. 

Practic, întreg domeniul JAI face obiectul codeciziei (cu votul majorităţii 
calificate în Consiliu), cu excepţia dreptului familiei, a cooperării poliţieneşti 
operaţionale şi a altor câteva domenii. 

În plus, domeniile care făceau anterior parte din al treilea pilon, precum 
cooperarea judiciară în materie penală şi cooperarea poliţienească, vor face 
obiectul aceloraşi tip de norme ca în cazul pieţei unice. În consecinţă, măsurile 
adoptate la nivelul UE şi pe plan naţional în aceste domenii vor face obiectul 
controlului jurisdicţional la Curţii de justiţie de la Luxemburg. 

Statele membre au început să coopereze în domeniul justiţiei şi al 
afacerilor interne la jumătatea anilor şaptezeci, pe o bază informală, 
interguvernamentală, în afara cadrului Comunităţii Europene. În 1985, 
Germania, Franţa şi ţările Benelux au încheiat Acordul Schengen, care a 
reprezentat un pas important pe cale cooperării între statele membre în acest 
domeniu. 

Pe parcursul următorilor ani, alte state membre precum şi ţări din afara 
UE au aderat la Acordul Schengen şi la convenţia de aplicare a acestuia. Spaţiul 
Schengen cuprinde în prezent 26 de ţări (cele 27 de state membre în afară de 
Cipru, Iralda, Regatul Unit, Bulgaria şi România, în plus Islanda, Norvegia, 
Elveţia şi Liechtenstein).  
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Obiectivul acestui acord era de a pune în aplicare o libertate de circulaţie 
veritabilă a persoanelor, eliminând controalele la frontierele interne, prevăzând 
totodată măsuri complementare în ceea ce priveşte controlul la frontierele 
externe, politica în domeniul vizelor, precum şi cooperarea poliţienească şi 
judiciară în materie penală. 

Edificarea unui spaţiu al justiţiei, libertăţii şi securităţii reprezintă o 
prioritate de vârf a Uniunii Europene. 

Tratatul de la Lisabona are o influenţă considerabilă asupra normelor 
actuale care reglementează libertatea, securitatea şi justiţia la nivel comunitar şi 
facilitează derularea, de către UE, a unor acţiuni mai complexe, mai legitime, 
mai transparente şi mai democratice. 

Până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, aspectele 
importante din acest domeniu trebuiau reglementate prin decizii adoptate în 
unanimitate de către Consiliu, rolul atribuit Parlamentului European şi Curţii 
Europene de Justiţie fiind limitat. 

Tratatul de la Lisabona contribuie la consolidarea democraţiei şi 
transparenţei, întrucât o serie de acte juridice sunt adoptate prin codecizie, 
procedură care întăreşte rolul de colegiuitor al Parlamentului European, iar 
principiu adoptării deciziilor cu majoritate calificată în cadrul Consiliului este 
extins şi la alte domenii. 

Acţiunile întreprinse de UE sunt facilitate prin eliminarea separării 
domeniilor politice – aşa-numiţii "piloni" – care caracterizează structura 
instituţională existentă pentru cooperarea poliţienească şi judiciară în materie 
penală. 

Totuşi, rămân posibile propunerile legislative bazate pe iniţiativele a cel 
puţin un sfert din statele membre în domeniul cooperării poli ţieneşti, al dreptului 
penal şi al cooperării administrative. Comisia Europeană are rolul deplin de 
gardian al Tratatelor şi veghează, alături de Curtea Europeană de Justiţie, la 
aplicarea corectă a deciziilor. 

La rândul lor, parlamentele naţionale au un rol mai important în 
examinarea şi emiterea de avize privind aspectele legate de justiţie, libertate şi 
securitate. 

Tratatul de la Lisabona garantează libertăţile şi principiile înscrise în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi conferă dispoziţiilor 
acesteia forţă juridică obligatorie. În acest sens, Curtea de Justiţie beneficiază, 
de asemenea, de competenţe sporite pentru a garanta aplicarea corectă a Cartei.   

În cadrul spaţiului judiciar comun al Uniunii Europene, cooperarea 
judiciară se desfăşoară în temeiul unor instrumente comunitare care au la bază 
principiile recunoaşterii şi încrederii reciproce. 

Legea română - cadru în domeniu este Legea nr. 302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală, modificată şi completată 
prin Legea nr. 224/2006 . 
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În relaţia cu statele membre UE, magistraţii români aplică 
instrumentele UE bazate pe comunicarea directă între autorităţile judiciare. 
Astfel, de la 1 decembrie 2007, în temeiul Convenţiei UE de asistenţă judiciară 
din 29 mai 2000, cererile de asistenţă judiciară privind comisiile rogatorii şi 
comunicările de acte vor putea fi transmise direct autorităţii judiciare solicitate.  

De asemenea, de la 1 ianuarie 2007, procedurile formale de extrădare au 
fost înlocuite cu procedurile de predare în baza unui mandat european de 
arestare, emis în aplicarea deciziei-cadru a Consiliului nr. 584/JAI din 13 iunie 
2002 (cu excepţia situaţiilor tranzitorii, în care continuă să se aplice tratatele de 
extrădare). 

La data de 13 iunie 2002, a fost adoptată de Consiliul Uniunii Europene 
Decizia-cadru 2002/584/JAI, referitoare la mandatul european de arestare, 
publicată în Buletinul Oficial al Comunităţilor  Europene la data de 18 iulie 
2002. Întrucât decizia-cadru nu are valoare executorie prin ea însăşi, de aceea, 
conform prevederii Art. 34, par. 2, lit b, al Tratatului UE, ea a fost transpusă în 
legislaţia română, prin Legea 302/2004, modificată şi completată prin Legea 
224/2006, Partea a III-a, care a intrat în vigoare odată cu aderarea României la 
Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007. 

Potrivit dispoziţiilor legale, mandatul european de arestare reprezintă o 
hotărâre judecătorească emisă de un stat membru în scopul arestării şi predării 
unei persoane de către un alt stat membru, în scopul desfăşurării urmăririi 
penale, sau al executării unei sentinţe privative de libertate sau a unui ordin de 
reţinere.  Mandatul european de arestare trebuie să aibă la bază o condamnare la 
închisoare sau o ordonanţă de reţinere. 

Mandatul european de arestare poate fi emis pentru fapte pasibile, 
conform legii statului membru, de pedeapsa cu închisoarea, sau de o hotărâre de 
detenţie de cel puţin 12 luni, sau, acolo unde s-a dat deja sentinţa sau s-a emis 
deja ordonanţa de reţinere, pentru sentinţe de cel puţin patru luni. Decizia-cadru 
enumeră 32 de infracţiuni care, dacă sunt pasibile în statul membru emitent de o 
pedeapsă privativă de libertate sau de o ordonanţă de reţinere de maximum trei 
ani, în funcţie de cum prevede legea statului membru, vor duce la predarea 
persoanei, conform mandatului de arestare, fără verificarea dublei încadrări 
penale a faptei în cele două ţări. În cazul altor infracţiuni decât cele 32 din art. 
85 al Legii române 302/2004, predarea se poate face cu condiţia ca faptele 
pentru care a fost emis mandatul european de arestare să constituie infracţiune şi 
din punctul de vedere al legii statului membru de executare, indiferent de 
elementele constitutive sau de felul în care este prezentată fapta. 

Autoritatea judecătorească emitentă în condiţiile în care constată 
îndeplinite condiţiile cerute de lege va completa, în acest caz, un formular al 
cărui model este anexat la Legea 302/2004. Mandatul european de arestare va 
trebui să conţină următoarele informaţii:identitatea şi cetăţenia persoanei 
urmărite; numele, adresa poştală, numerele de telefon şi fax, şi adresa 
electronică a autorităţii emitente; dovada existenţei unei sentinţe executorii, a 
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unui mandat de arestare sau a oricărei alte hotărâri judecătoreşti executorii, care 
să aibă acelaşi efect; caracterul faptei şi încadrarea juridică a acesteia; descrierea 
împrejurărilor în care a fost comisă fapta, cu arătarea datei, a locului şi a 
gradului de implicare în fapta respectivă a persoanei urmărite; pedeapsa 
pronunţată, dacă există o hotărâre definitivă, precum şi care sunt termenele 
minim şi maxim de pedeapsă pentru fapta respectivă conform legii statului 
membru emitent; alte consecinţe ale infracţiunii (în măsura în care este posibil). 

Mandatul european de arestare poate fi transmis de autoritatea emitentă 
direct autorităţii judiciare de executare, prin SIS, prin INTERPOL sau prin 
sistemul de comunicaţii sigur al Reţelei Judiciare Europene. Mandatul european 
de arestare trebuie tradus în limba agreată de statul membru de executare. 

Autoritatea judecătorească poate refuza executarea mandatului european 
de arestare atunci când: infracţiunea pentru care a fost emis mandatul de arestare 
face obiectul unei amnistii în statul membru de executare, acolo unde statul 
respectiv are competenţa de a urmări penal fapta respectivă conform propriei 
legi penale; autoritatea judecătorească de executare este informată că persoana 
urmărită a primit o sentinţă definitivă din partea unui stat membru, pentru 
aceeaşi faptă, cu condiţia ca, acolo unde s-a pronunţat sentinţa, aceasta să fi fost 
executată sau să nu mai poată fi executată conform legii statului membru care a 
pronunţat-o, sau persoana care face obiectul mandatului european de arestare nu 
poate fi trasă la răspundere penală, din cauza vârstei, pentru fapta pentru care a 
fost emis mandatul, din punctul de vedere al legislaţiei statului membru de 
executare. 

În art. 88, par. 2, al Legii 302/2004 se precizează şi alte motive, 
facultative, ale refuzului de a  executa mandatul, respectiv: atunci când fapta 
pentru care a fost emis mandatul european de arestare nu constituie infracţiune 
conform legii statului membru de executare, cu excepţia infracţiunilor legate de 
impozite, taxe, obligaţii vamale şi schimb valutar; atunci când persoana care 
face obiectul mandatului european de arestare este sub urmărire penală în statul 
membru de executare pentru aceeaşi faptă pentru care a fost emis mandatul (non 
bis in idem). 
 Tribunalul Dolj în calitate de autoritate judecătorească solicitantă a emis 
în anul 2012, 14 mandate europene de arestare şi 13 mandate europene de 
urmărire internaţională, dintre acestea fiind executate un număr de 3 mandate 
europene de arestare. 
 A existat o bună cooperare cu autorităţile judiciare solicitate, neexistând 
refuzuri de executare a mandatelor emis. 
 În două cazuri autorităţile britanice au solicitat fie relaţii suplimentare 
datorită unei neconcordanţe între mandatul emis în limba română şi cel tradus în 
engleză, fie retransmiterea mandatului pentru completarea acestuia cu noi 
informaţii. Urmare a solicitărilor primite a fost transmisă traducerea corectă, 
respectiv a fost retransmis mandatul european cu modificările respective. 
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CAPITOLUL V 
 

RAPORTURILE DINTRE INSTAN ŢĂ ŞI CELELALTE 
INSTITU ŢII ŞI ORGANISME, PRECUM ŞI  

CU SOCIETATEA CIVIL Ă 
 
 

Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii:  
 
Raporturile Tribunalului cu Consiliul Superior al Magistraturii s-au 

desfăşurat în cursul anului 2012 în coordonatele stabilite de Legea nr. 317/2004, 
Legea nr. 303/2004 şi Legea nr. 304/2004, acesta fiind perceput ca un garant al 
independentei justiţiei. 
 Sub acest aspect membrii Consiliului Superior al Magistraturii au 
desfăşurat acţiuni de informare in legătura cu hotărârile relevante luate atât de 
plenul Consiliului Superior al Magistraturii cât şi de secţia pentru judecători. 
 În cadrul Tribunalului Dolj au fost transpuse în activitatea instanţei 
hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii. 
 Punctele de vedere solicitate de Consiliul Superior al magistraturii au fost 
discutate in Adunarea generala a judecătorilor, iar răspunsurile înaintate  au 
reprezentat punctul de vedere comun al tuturor judecătorilor.  
 De asemenea, s-a urmărit punerea la dispoziţia inspectorilor din cadrul 
Inspecţiei Judiciare – Secţia pentru judecători - a tuturor datelor solicitate, într-
un termen foarte scurt.  
 
 

 Raporturile cu Ministerul Justi ţiei: 
 
 Raporturile cu Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti au privit 
calitatea de ordonator terţiar. 
 O problemă a cărei rezolvare depinde de Ministerul Justiţiei o reprezintă 
alocarea unor sume suficiente pentru efectuarea reparaţiilor capitale la instanţe 
precum şi pentru achiziţionarea mijloacelor materiale şi a obiectelor de inventar 
necesare bunei funcţionări a instanţei.  
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Raporturile dintre tribunal şi parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj: 
 
Aceste raporturi de serviciu s-au desfăşurat în condiţiile legii, pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a competenţelor ce revin instituţiilor noastre, fără 
disfuncţii. 
 Procurorii parchetului de pe lângă tribunal au adus o contribuţie valoroasă 
la judecarea corectă, în drept şi în fapt, a proceselor pe cate tribunalul le-a avut 
de soluţionat. 
 

Raporturile cu mass-media: 
 

 Raporturile cu mass-media au pro-active, tribunalul asigurând prin 
intermediul mass-mediei o comunicare promptă şi corectă a informaţiilor legate 
de activităţile instanţei. 

În general activitatea Tribunalului Dolj a fost reflectată corect în mass-
media şi în presa scrisă.  
 Biroul de informare şi relaţii publice a asigurat legăturile tribunalului cu 
mass-media în vederea realizării transparenţei activităţii judiciare. 

Tribunalul transmite periodic comunicate de presă pentru aducerea la 
cunoştinţă a informaţiilor de interes public. 
 Au fost acreditaţi ziarişti şi reprezentanţii mijloacelor de informare în 
masă. 
 Persoana responsabilă cu raporturile privind mass-media este purtătorul 
de cuvânt. 
  

Raporturile cu justi ţiabilii şi societatea civilă: 
 
 Chemat să apere societatea şi pe membrii săi împotriva arbitrariului, prin 
soluţionarea, conform legii a situaţiilor litigioase ce sunt deduse judecăţii, 
tribunalul este parte a mecanismului social şi răspunzător în faţa comunităţii 
pentru modul în care îşi îndeplineşte acest rol. 
 Raporturile cu justiţiabilii şi societatea civilă s-au desfăşurat deschis, 
transparent. Aceste raporturi au fost afectate în unele cazuri, când procesele se 
judecă, în direct, la ore de maximă audienţă, în studiouri de televiziune sau în 
paginile unor ziare. 
 Redobândirea încrederii cetăţenilor şi refacerea prestigiului justiţiei stă în 
mâinile judecătorilor care, mai toţi obosiţi, şi nu puţini îmbolnăviţi de condiţiile 
de muncă, dezamăgiţi, înjuraţi, continuă totuşi, cu încăpăţânare, să-şi facă 
datoria. Pe parcursul anului 2012, în  activitatea realizată de instanţa  s-au 
respectat drepturile si libertăţile persoanelor, asigurându-se informarea 
cetăţenilor cu privire la procedurile judiciare şi modul de funcţionare a 
sistemului judiciar.  
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Amintim, în acest context, iniţiativa de a pune la dispoziţia celor care 
vizitează instanţa noastră a unor pliante cu caracter informativ care au avut ca temă 
drepturile şi obligaţiile circumscrise domeniului juridic pe care le are un justiţiabil. De 
asemenea, instanţa a urmărit informarea cetăţenilor în legătură cu programul de lucru 
cu publicul. Aceste pliante împreună cu ghidurile de orientare pentru justiţiabili şi 
alte materiale informative au fost oferite justiţiabililor şi cu ocazia Zilei porţilor 
deschise. 

De asemenea, funcţionează infochioşcuri puse la dispoziţia persoanelor 
interesate, în locuri accesibile. 
 Conducerea instanţei s-a implicat in asigurarea condiţiilor necesare în 
vederea desfăşurării optime a programului de lucru cu publicul prin impunerea 
respectării programului stabilit prin afişarea în  locuri vizibile a anunţurilor, 
informaţiilor, etc.  
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CAPITOLUL VI 

 
CONCLUZII PRIVIND PROGRESELE ÎNREGISTRATE, 
VULNERABILIT ĂŢILE IDENTIFICATE ŞI M ĂSURILE 

LUATE SAU PROPUSE PENTRU  
REMEDIEREA ACESTORA 

 
 
  

 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, de creştere a volumului de 
activitate. Rezultatele pozitive constituie meritul întregului personal, care, prin 
îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu şi prin crearea şi 
menţinerea unui climat de lucru propice, destins, s-a mobilizat în depăşirea 
problemelor inerente procesului de reformă. 

Pentru îmbunătăţirea indicatorilor de calitate se impune crearea unei 
legislaţii clare şi stabile în vederea aplicării si interpretării unitare a dispoziţiilor 
legale, mărimea schemelor de personal pentru asigurarea condiţiilor de 
aprofundare a fiecărei cauze şi aplicării practicii judiciare la nivelul instanţelor 
naţionale cât şi a celor  comunitare  şi pentru desfăşurarea activităţii în condiţii 
optime. 

Performanţa nu poate fi obţinută, însă fără eforturi financiare care trebuie 
asumate la nivel central, alături de reforma mentalităţilor care stau la baza  
funcţionării  sistemului actual. 
În  consecinţă, se impune  necesitatea creări şi administrării bugetului justiţiei de 
către  organisme interne ale acestuia (respectiv  Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie) care au o directă implicare în mecanismul de feedback de procesare a 
informaţiilor interne, fiind şi direct cointeresate  în gestionarea cât mai eficientă 
a resurselor  de care dispune sistemul său propriu. 
 Şi în anul 2012, vulnerabilităţile din anul precedent legate de condiţiile de 
muncă improprii desfăşurării activităţii, schema de personal auxiliar redusă, 
volumul mare de activitate s-au menţinut. 
 Rezultatele obţinute au implicat eforturi deosebite din partea judecătorilor 
şi personalului auxiliar de specialitate şi sunt cu atât mai meritorii, fiind realizate 
în condiţii de muncă improprii. 
 Problema care se pune în prezent este că actualul sediu (o casă de locuit) 
nu mai corespunde volumului de activitate şi numărului de personal, 
funcţionalitatea fiind compromisă. 
 Un aspect de ordin financiar care interesează independenţa judecătorilor, 
îl reprezintă modul de remunerare a muncii acestora. 
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 Având în vedere că justiţia română este o competenţă, de importanţă cel 
puţin egală cu legislativul şi executivul, în statul de drept, nu avem nicio ezitare 
să afirmăm că trebuie să se asigure magistratului o existenţă materială demnă, 
care să-l pună la adăpost de presiunea grijilor cotidiene. 

Când stăruim asupra acestui aspect avem în vedere şi faptul că 
judecătorului nu i se permite dobândirea de beneficii materiale pe care le poate 
realiza, în mod licit, oricare alt cetăţean, precum şi atenţia pe care trebuie să o 
acorde întregii sale conduite, ceea ce înseamnă, de multe ori, un real sacrificiu 
omenesc.  

Numărul grefierilor este insuficient în raport cu numărul judecătorilor şi 
volumul de activitate. Astfel, arhivarea electronică a dosarelor nu poate fi 
realizată. 
 Actualul sediu al tribunalului nu asigură solemnitatea şedinţelor de 
judecată, sălile de şedinţă fiind necorespunzătoare unui standard minim şi nu 
oferă condiţii de muncă optime pentru judecători şi personalul auxiliar de 
specialitate precum şi pentru celelalte părţi (avocaţi, experţi, justiţiabili), care 
participă la desfăşurarea activităţii de judecată. 

Intrarea în vigoare a Noului cod de procedură civilă şi desfăşurarea unei 
părţi din activitatea de judecată în Camera de Consiliu nu se poate realiza în 
condiţii eficiente în actualul sediu. 

În acest moment nu există posibilitatea creării unor Camere de Consiliu 
întrucât spaţiul existent este deja supraaglomerat. 
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 Persoanele care au contribuit la întocmirea raportului de activitate pe 
anul 2012: 
 
 
 Colectivul de judecători : 
 
 - Preoteasa Carmen   – Preşedinte 
 
 - Udrea Laura   – Vicepreşedinte 
 - Adina Elvira Ghi ţă  –  Vicepreşedinte 
 
 - Nedelcu Manuela   – Preşedinte Secţia Civilă 
 - Alexandroiu Gabriela  – Preşedinte Secţia Penală 
 - Rotaru Carmen   – Preşedinte Secţia II Civilă 
 - Gavril ă Mariana    – Preşedinte Secţia Conflicte de Muncă şi  
                                                                Asigurări Sociale 
 - Cojocaru Bichea Camelia    – Preşedinte Secţia Minori şi Familie 
 - Stoiculescu Natalia   – Preşedinte Secţia Contencios  
                                                                Administrativ şi Fiscal 
 
 
 
 
 Manager economic: 
 - Mainerici Georgeta 
 
 Biroul IT  

- Cristian Enculescu  – specialist IT şef  
 
 
 
 


