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INTRODUCERE – SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND 

SITUAŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2015 

 

În România, „justiţia se realizează prin instanţele judecătoreşti prevăzute 

de lege, precum Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curţile de apel, tribunalele, 

tribunalele specializate, instanţele militare şi judecătoriile ”1. 

 Sediul Tribunalului Militar Cluj îşi are sediul în municipiul Cluj-Napoca,  

Calea Dorobanţilor nr.8, cod 400117, judeţul Cluj, tel./fax 0264.430270, într-o 

clădire pusă la dispoziţie de către autorităţile militare locale, gestionată de către 

Divizia 4 Infanterie "GEMINA" din Cluj-Napoca (UM 02565 Cluj-Napoca) care 

este o structură subordonată Statului Major al Forţelor Terestre din cadrul 

Ministerului Apărării, ocupând etajul 1 în întregime, cât şi două încăperi de la 

parterul respectivului imobil. 

 Circumscripţia teritoriala a Tribunalului Militar Cluj se referă la un număr 

de 12 judeţe amplasate în aria geografică a regiunii Transilvania, respectiv 

Braşov, Covasna, Sibiu, Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Harghita, Mureş, 

Bihor, Maramureş şi Satu-Mare, competenţa organelor judiciare şi procedura 

judiciară fiind stabilite de lege. 

Tribunalele militare judecă procesele şi cererile date prin lege în 

competenţa lor. În ceea ce priveşte competenţa după materie şi după calitatea 

persoanei, tribunalele militare judecă în primă instanţă toate infracţiunile comise 

de militari până la gradul de colonel inclusiv cu excepţia celor date prin lege în 

competenţa altor instanţe – art.37 al.1 C:pr.pen. 

O dată cu punerea în aplicare a noilor coduri s-au produs modificări 

majore în ce priveşte competenţa ce revine instanţelor militare.  

                                                           
1  LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (republicată si actualizată) privind organizarea judiciară; textul republicat 
al legii se află în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 13 septembrie 2005 iar până la data de 7 septembrie 2006 
au fost aduse modificări şi completări de: LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006; DECIZIA nr. 345 din 18 aprilie 
2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 28 iunie 2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 60 din 6 
septembrie 2006;    TITLUL I Dispoziţii generale, CAP.I Principiile organizării judiciare, ART. 2; 
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ORGANELE DE CONDUCERE 

Scurtă prezentare a organelor de conducere 

 

 Conducerea instanței este constituită din președinte, vicepreședinte, 

colegiul de conducere și adunarea generală a judecătorilor, fiecare organ de 

conducere exercitându-și prerogativele conferite de Regulamentul de ordine 

interioară al instanțelor judecătorești aprobat prin Hotărârea nr.387/22.09.2005 a 

Plenului C.S.M., cu modificările și completările ulterioare. 

Prin Hotărârea nr. 786 din 3.07.2014  a Secției pentru judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii, s-a numit în funcţia de preşedinte a 

Tribunalului Militar Cluj, pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 15 

iulie 2014, dl. lt. col. mag. POP MARIUS LIVIU. 

Prin Hotărârea nr.787/03.07.2014 a Secției pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii s-a numit în funcţia de vicepreşedinte a Tribunalului 

Militar Cluj, pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 15 iulie 2014, dl. 

Col. mag. LUKACS EMIL. 

In conformitate cu Hotărârea nr.2/3 februarie 2014 a Adunării generale a 

judecătorilor din cadrul Tribunalului Militar Cluj, începând cu data de 3 

februarie 2014, Colegiul de conducere al Tribunalului Militar Cluj, este compus 

din: 

 Lt. col. mag. POP MARIUS LIVIU –preşedinte; 
 Col.mag. LUKACS EMIL –membru 
 Lt. col. mag. AVRAM SIMINA –membru. 
 

Măsurile organizatorice privind activitatea de judecată 
 
 
Potrivit Hotărârii Colegiului de conducere nr.1  din 4.01.2015, în anul 

2015 au funcţionat următoarele complete: 
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COMPLETUL DE JUDECATORI DE DREPTURI SI LIBERTATI, care 
exercită funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
persoanei în faza de urmărire penală, îndeplinind atribuţiile prev. de Codul de 
procedură penală, adoptat prin Legea nr.135/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Câte un judecător şi un grefier titluar și un judecător și un grefier rezervă, 
au fost programați săptămânal la serviciul de permanență - drepturi și libertăți, 
conform unei programări întocmite semestrial și avizată de colegiul de 
conducere al instanţei. 

Lt. col. mag. POP MARIUS LIVIU 
Col. mag. LUKACS EMIL  
Col. mag. AVRAM SIMINA 
Lt. col. mag. SPATARIU GEORGE 
 

COMPLETELE DE JUDECĂTORI DE CAMERĂ PRELIMINARĂ, 

exercită funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată 

Pentru toate cauzele conferite de reglementările legale în vigoare inclusiv cele 

privind infracţiunile reglementate de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările 

ulterioare şi cauzele de minori şi de  familie: 

CP 1 - Lt. col. mag. POP MARIUS LIVIU 
CP 2 - Col. mag. LUKACS EMIL 
CP 3- Lt. col. mag. SPATARIU GEORGE 
CP 4 - Col. mag. AVRAM SIMINA 
Fiecare judecător a fost planificat în fiecare zi a săptămânii, programarea 

fiind supusă acordului colegiului de conducere al instanţei. 
 
COMPLETELE DE JUDECATORI PENTRU JUDECATA ÎN 

PRIMĂ INSTANTĂ, exercită funcţia de judecată în cauză pentru toate cauzele 
conferite de reglementările legale în vigoare inclusiv cele privind infracţiunile 
reglementate de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare şi 
cauzele de minori şi de  familie: 

P.1:-Lt. col. mag. POP MARIUS LIVIU  
        Grefier NICOLAE MONICA MARIANA 

P. 2:- Col. mag. LUKACS EMIL  
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Grefier plt. adj. LUNG T. MIRCEA 
            P.3: - Lt. col mag. SPATARIU GEORGE 

       Grefier TOPLICEANU DANIEL   
     P.4:- Col. mag. AVRAM SIMINA 

Grefier –prin rotaţie toţi grefierii  în funcţie de 
încărcătură. 

 
COMPLETUL DE EXECUTARI PENALE – compus din judecătorul delegat 
cu punerea în executare a hotărârilor penale –judecător col. mag. LUKACS 
EMIL – se vor genera termene numai în momentul în care există situaţii de acest 
gen. 

COMPLETUL DE PERMANENTA PENTRU JUDECAREA 
CONTESTATIILOR  
  

Începând cu luna iunie 2015, Tribunalul Militar Cluj a renunţat la 

completele de cameră preliminară,  completele de judecători pentru judecata în 

primă instanţă preluând şi funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori 

netrimiterii în judecată Pentru toate cauzele conferite de reglementările legale în 

vigoare inclusiv cele privind infracţiunile reglementate de Legea nr. 78/2000 

pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare şi cauzele de minori şi de  familie. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I – STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2015  
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I.1. ACTIVITATEA INSTANŢEI ÎN ANUL 2015       

I.1.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei, pe secţii /complete 
specializate/materii 

Situaţia volumului de activitate al Tribunalului Militar Cluj referitor la 

activitatea de judecată, pe ultimii trei ani, se prezintă astfel2:  

 
Anul 

 
Stoc anterior 

Cauze intrate 
în cursul 

anului 

 
Total 

Cauze 
soluţionate în 
cursul anului 

Stoc la 
sfârşitul 
anului 

2013 2 20 22 17 5 

2014 5 90 95 74 21 

2015 21 79 100 85 14 

  

Se constată astfel că, din cursul anului 2014, au fost reportate pentru 

perioada de referinţă a anului 2015, un număr de 21 cauze. 

 Rezultă astfel că activitatea de judecată a acestei instanţe militare în cursul 

anului 2015, se referă la un număr total de 100 dosare penale privind justiţiabili 

cu calitate procesuală diferită.  

În cursul anului 2015 au fost rulate un număr de 100 de cauze nou, dosare 

privind:  
 PARTI 

IN DOSARE STOC 2014 
PARTI IN 

DOSARE INTRATE 2015 
TOTAL 

Inculpati 
 

56 39 95 

Parti civile/ 
parti vatamate/ Parti 
resp. Civilmente 

25 15 40 

Contestatori 
 

1 2 3 

Petenţi 
 

6 36 42 

Faptuitori/pers. vatamate 
 

7 2 9 

Revizuienţi 
 

- - - 

Iintimati 
 

 41  

Alţii 
 

6 4 11 

 

 

                                                           
2 Datele statistice au fost preluate din rapoartele de bilant intocmite pentru anul 2013, 2014  şi 2015; 
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 La sfârşitul perioadei analizate au rămas nesoluţionate, fiind reportate 

pentru anul 2016, 14 dosare penale.             

Analizând datele statistice pe ultimii 3 ani, se constată o creştere a 

volumului de activitate  faţă de  anii precedenţi.  
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Volumul de activitate pe secţii specializate  

 

 Dat fiind dispoziţiile Codului de procedură penală în vigoare în materia 

competenţei instanţelor militare, respectiv “TITLUL II COMPETENŢA, CAP. I 

FELURILE COMPETENŢEI, Secţiunea I   Competenţa după materie şi după 

calitatea persoanei, competenţa tribunalului militar art. 37 C.pr.pen.”, cât şi 

dispoziţiile legislaţiei referitoare la organizarea judecătorească, constatăm că 

activitatea acestora nu este organizată pe secţii la nivelul instanţei de fond, cât 

şi împrejurarea că, potrivit aceloraşi dispoziţii, acestea sunt instanţe specializate 

cu o competenţă după materie şi după calitatea persoanei specifică, iar jurisdicţia 

acestora, din punct de vedere al circumscripţiei teritoriale, exercitându-se 

regional potrivit legii.        

Volumul de activitate pe materii  

 

 Analizând datele statistice ale ultimilor trei ani se poate cu uşurinţă 

constata faptul că odată cu punerea în aplicare a noilor coduri, datorită creşterii 

competenţei materiale, ca urmare a schimbării gradului instanţei, precum şi 

datorită faptului că de la aceeaşi dată se află în competenţa tribunalului militar şi 

judecarea infracţiunilor săvârşite de militari în afara serviciului, volumul de 

activitate al acestei instanţe a crescut semnificativ. 

   Chiar dacă şi în acest moment numărul de cauze este mai mic comparativ 

cu cel al unui tribunal, majoritatea cauzelor sunt complexe şi datorită faptului că 

inculpaţii sunt militari. Ca element distinct, potrivit art. 56 al.2, anexa 2 din 

Legea nr. 304/2004, Tribunalul Militar Cluj îşi exercită jurisdicţia pe raza unei 

circumscripţii teritoriale compusă din 12 judeţe.   

Din totalul celor 85 de cauze soluţionate, 22 dosare au fost cu 

rechizitoriu şi 18 acorduri, 20 cauze au fost soluţionate plângeri formulate în 

baza art.340 Cod procedură penală împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată 

dispuse de parchet, 14 contestaţii la executare/în anulare, 4 dosare având ca 
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obiect desfiinţare înscrisuri, 3 dosare avand alte obiect alte cereri şi 4 dosare de 

competenta judecătorului de drepturi şi libertăţi. 

 

 

Nr. total 
cauze 
soluţionate, 
din care: 

Cu 
rechizitoriu 

Acorduri Plangeri Contestaţii la 
executare 
Contestaţii in 
anulare 
Revizuiri 

Desfiinţare 
înscrisuri 

Alte 
cereri  

85 22 18 20 14 4 7 
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I.1.2.  Încărcătura pe judecător 
SITUATIA INCARCATURII PE JUDECATOR  
 
 
Judecatorul  Nr. 

sedinte –
prima 
instanta 

Nr. 
sedinte 
camera 
prelimina
ra 

Nr. sedinte 
Drepturi si 
libertati 

Dosare rulate 

Judecator de 
drepturi si  
libertati 

Judecator  
De camera 
preliminara 

Fond Dosare 
rulate 

Lt. col. mag. POP 
MARIUS LIVIU 

27 11 1 1 8 12+ 
4(trecute de pe 

CP) 

26 

Col. mag. 
LUKACS EMIL 

32 30 - - 19 14+ 
6(trecute de pe 

CP) 

39 

Lt.col. mag. 
SPATARIU 
GEORGE 

24 24 - - 20 9+ 
4(trecute de pe 

CP) 

33 

Col. mag. AVRAM 
SIMINA 

21 18 3 3 12 5+ 
6(trecute de pe 

CP) 

26 

 
 

 

 

1. Inculpati din cadrul MAN 
 

21 - 3 - 1 7 10 

2. Inculpati 
din 
cadrul 
MAI 

ISU 7 - 2 - 5 - - 

JANDARMERIE 13 - 4 - - 9 - 

3. Inculpaţi din cadrul STS - - - - - - - 

4. Inculpaţi din cadrul SPP - - - - - - - 

5. Inculpaţi din cadrul SRI 1 - 1 -- - - - 

6. Inculpaţi din cadrul SIE - - - - - - - 

 TOTAL 42 - 10 - 1 21 10 
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Lt. col. magistrat Pop Marius Liviu  
 

In calitate de judecător titular al completului CP1 şi P.1, a participat la 

judecarea unui număr de 22 de cauze şi a soluţionat un număr de 15 dosare în 

care  a pronunţat un număr de 15 hotărâri.  In calitate de judecător pe completul 

JDL a judecat o cauză pe care a soluţionat-o, pronunţând în acest sens o 

încheiere. La sfârşitul perioadei analizate au fost reportate 6 dosare. 

A fost desemnat ca judecător delegat cu activitatea de repartizare 

aleatorie a dosarelor în sistemul informatic ECRIS. 

 Colonel magistrat Lukacs Emil  

   

In calitate de judecător titular al completului CP2 şi P.2, a participat la 

judecarea unui număr de 32 cauze şi a soluţionat un număr de 26 cauze în care  a 

pronunţat un număr de 26 hotărâri, iar la sfârşitul perioadei analizate au fost 

reportate 6 dosare. 

Deosebit de aceasta, a fost desemnat şi în funcţia de judecător delegat 

cu executarea, îndeplinind astfel şi atribuţiile privind activitatea 

compartimentului de executări penale potrivit dispoziţiilor art.27 din 

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. 

Colonel magistrat AVRAM SIMINA VERGINIA 

In calitate de judecător titular al completului CP4 şi P.4,  a participat 

la judecarea unui număr de 19 cauze şi a soluţionat un număr de 15 dosare în 

care  a pronunţat un număr de 15 hotărâri. In calitate de judecător pe completul 

JDL a judecat 3 dosare în care a pronunţat 3 încheieri. La sfârşitul perioadei 

analizate a fost reportat 1 dosar. 

 

 



Bilantul de activitate al Tribunalului Militar Cluj pe anul 2015 

11 
 

 

Prin Ordinul de serviciu al preşedintelui instanţei a fost desemnat să 

coordoneze activitatea compartimentului de grefă al instanţei, precum şi să 

întocmească raportări către Curtea militara de Apel şi C.S.M.  

Lt. col.  magistrat SPĂTARIU GEORGE MARCEL  

In calitate de judecător titular al completului CP3 şi P.3, a participat la 

judecarea unui număr de 27 cauze şi a soluţionat un număr de 26 dosare în care  

a pronunţat un număr de 26 hotărâri, iar la sfârşitul perioadei analizate au fost 

reportate 1 dosare. 

Prin Ordinul de serviciu al preşedintelui instanţei a fost desemnat să 

coordoneze activitatea compartimentelor de arhivă şi registratură, biblioteca 

precum şi să conducă Biroul de informare şi relaţii publice şi să îndeplinească 

atribuţiile purtătorului de cuvânt al instanţei.  

 
Nr. 
Crt. 

Complet /Titular complet STOC 
DIN 2014 

DOSARE 
INTRATE 

DOSARE 
SOLUTIONATE 

STOC PTR. 
2016 

   TOTAL TOTAL  

 Pe instanţă 
 
 

21 79 85 14 

1. CP 1/ P.1 
 
Lt. col. mag. POP MARIUS 
LIVIU  
 

4 
 

18 16 6 

2. CP 2/ P 2 
 
Col. mag. LUKACS EMIL 

9 23 26 6 

3. CP 3/P 3 
 
Lt. col. mag. SPATARIU 
GEORGE 

6 21 26 1 

4. CP 4 / P 4  
 
Col. mag. AVRAM SIMINA  

2 17 18 1 
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După natura lor, hotararile pronuntate de Tribunalul Militar Cluj în anul 2015: 
 
Judecatorul  Dosare rulate 

Judecator de drepturi si  
libertati 

Judecator  
De camera preliminara 

Fond Conexari 

Incheieri  
fără nr. de 
constatare 
a 
legalitatii 
si 
trimiterii 
in 
judecată 
 

Incheieri cu. 
nr. 

 

Lt. col. mag. POP 
MARIUS LIVIU 

1 2 5 11 - 

Col. mag. LUKACS 
EMIL 

- 7 10 16 - 

Lt.col. mag. SPATARIU 
GEORGE 

- 6 14 11 1 

Col. mag. AVRAM 
SIMINA 

3 3 6 9 - 

 

 

I.1.3. Managementul resurselor umane 

            

 Managementul resurselor umane al instanţei a fost în atenţia permanentă a 

preşedintelui instanţei,  sens în care s-a procedat la înscrierea în O.Z.U. nr.1 

/2015 a atribuţiilor concrete pentru fiecare magistrat şi membru al personalului 

auxiliar de specialitate, precum şi desemnarea prin ordine de serviciu emise de 

către preşedintele instanţei de atribuţii conform Regulamentului de ordine 

interioară al instanţelor.  

 HOTARAREA Plenului C.S.M. nr. 996 din 2 octombrie 2008 privind 

aprobarea statelor de funcţii şi de personal pentru instanţele militare, prevede 

următorul stat de funcţii şi de personal pentru TRIBUNALUL MILITAR CLUJ:    

 

 

 

 

 



Bilantul de activitate al Tribunalului Militar Cluj pe anul 2015 

13 
 

Nr. 

Crt. 

CATEGORIA DE  

PERSONAL 

DENUMIREA  

FUNCTIEI 

NUMAR DE  

POSTURI 

OBSERVATII 

1  

JUDECATORI  

MILITARI 

Preşedinte 1 CONDUCEREA 

INSTANŢEI 
2 Vicepreşedinte 1 

3 Judecători 2 JUDECATORI 

 
4 TOTAL 4 

5 PERSONAL  

AUXILIAR 

DE SPECIALITATE 

Prim grefier 1  

6 

 

Grefieri (din care 1 cadru 

militar activ, subofiţer) 

3 1 post de grefier vacant 

Grefier arhivar si registrator 2 1 post de grefier arhivar  vacant 7 
Agent procedural 1  8 

9 Grefier informatician 1  
10 

 

  

TOTAL 

 

8 

2 POSTURI VACANTE 

11 FUNCTIONARI  

PUBLICI 

Referent clasa III 1 COMPARTIMENT ECONOMICO-

ADMINISTRATIV 

12 PERSONAL CIVIL 

CONTRACTUAL 

Îngrijitor 1 

TOTAL 2 

13 TOTAL TRIBUNALUL MILITAR CLUJ       Necesar  14            Incadrate 12 

 De menţionat este faptul că începând cu data de 1 octombrie 2015 s-a 

reuşit încadrarea postului de specialist IT, prin transferul unei persoane calificate 

şi familiarizate cu aplicaţia ECRIS, din cadrul Curţii de Apel Cluj. 

Situaţia judecătorilor 

 

Locotenent colonel magistrat POP MARIUS-LIVIU, judecător 

militar cu grad de tribunal, a fost numit preşedinte al Tribunalului Militar 

Cluj, pe o perioadă de 3 ani, începând cu 15 iulie 2014, prin Hotărârea 

nr.786/3.07.2014 a Secţiei pentru judecători a C.S.M. 

Colonel magistrat LUKACS EMIL, judecător militar cu grad de 

curte de apel, a fost  numit în funcţia de vicepreşedinte a Tribunalului 

Militar Cluj, pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 15 iulie 2014, în 

conformitate cu Hotărârea nr.787/03.07.2014 - Secţia pentru judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii. 
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Colonel magistrat AVRAM SIMINA VERGINIA,  judecător 

militar cu grad de tribunal. 

 Locotenent colonel magistrat SPĂTARIU GEORGE MARCEL,  

judecător militar cu grad de tribunal.  

 

 Situaţia grefierilor şi a celorlalte categorii de personal auxiliar 
 

 Personalul auxiliar de specialitate funcţionează în cadrul 

compartimentelor auxiliare ale instanţelor potrivit art.116-118 din Legea 

nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările 

ulterioare, având un statut propriu, prevederile respectivei legi aplicându-se şi 

personalului auxiliar de specialitate de la instanţele militare. 

1. Prim grefier – p.c.c. NICOLAE MONICA MARIANA a fost încadrată prin 
concurs cu începere de la data de 01 octombrie 2008 pentru un mandat de 5 ani 
şi reinvestită în funcţie prin concurs, cu începere de la data de 1 octombrie 2013, 
pentru un mandat de 5 ani. Prin Decizia nr.1/3.02.2014 a Curţii Militare de Apel, 
începând cu 1 februarie 2014 funcţia de grefier şef de la Tribunalul Militar Cluj 
se schimbă în prim grefier, d-na Nicolae Monica Mariana ocupând această 
funcţie. 
- este grefier gradul I şi are studii superioare de drept; 
- Este grefier delegat la compartimentul de executări penale; 
- este specialist de clasă “Magistratură militară”, clasa I din data de 01.04.2009; 
 
1. Grefier: - plt. adj. LUNG TEOFIL MIRCEA: 
- este încadrat la instanţă din data de 01.02.2000 în funcţia de grefier cu studii 
medii;  
- a absolvit şcoala militară de subofiţeri şi trei instituţii de învăţământ superior, 
în inginerie, psihologie şi drept, precum şi masterat. 
- este specialist de clasă în arma „Informaţii pentru apărare”, specialitatea 
„Siguranţa militară”, clasa a-III-a din data de 01.11.2010; 
 
2. Grefier: - p.c.c. TOPLICEANU DANIEL: 
- este încadrat la instanţă din data de 01.02.1996; din 01.07.2004 a fost încadrat 
în funcţia de grefier treapta I - studii superioare de drept;  
- este specialist de clasă “Magistratură militară”, clasa I din data de 01.03.2008; 
 
5. Arhivar registrator: - p.c.c. PUŞCAŞ RAMONA-GRIGORA  
-  este încadrată la instanţă din data de 01.04.1998;   
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- din luna august 2007 este încadrată în funcţia de grefier arhivar treapta I;  
- este specialist de clasă “Magistratură militară”, clasa II din data de 01.03.2008;  
 
6. Agent procedural: p.c.c. RADU PAULA (îndeplineşte atribuţiile grefierului 
arhivar);  
- este încadrată la instanţă din data de 01.12.1994;  
- este specialist de clasă “Magistratură militară”, clasa I din data de 01.03.2008;  
- este absolvent de studii superioare în domeniul economic şi a urmat un curs de 
masterat în drept penal, promoţia 2006-2007. 
 
7. Funcţionari publici: referent clasa III p.c.c. CRIŞAN EUGENIA 
VIRGINIA, este încadrată în instanţă din data de 01 august 2007;  
 
8.Personal civil contractual: p.c.c. MORAR MARCELA, este îngrijitor I, 
gradaţia I din data de 01.04.1998; este încadrată la instanţă din data de 
12.07.1994 şi este absolventă de studii medii. 
 
 
Probleme de management al resurselor umane 

    

 Identificarea simptomelor semnificative din activitatea instanţelor de 

judecată presupune efectuarea unei analize diagnostic constând în investigarea 

principalelor aspecte ale activităţii de înfăptuire a actului de justiţie în scopul 

descoperirii disfuncţionalităţilor,  a cauzelor care le generează şi a soluţiilor  ca 

re să conducă la înlăturarea acestora şi creşterea eficacităţii acestei activităţi 

specifice. 

 În procesul de diagnosticare a disfuncţiilor în activitatea instanţei de 

judecată nu se poate face abstracţie de faptul că fiecare instanţă este parte 

integrantă a sistemului judiciar românesc astfel că, suferinţele acestuia se 

răsfrâng asupra tuturor părţilor competente, existând disfuncţionalităţi comune 

tuturor instanţelor judiciare precum şi aspecte specifice Tribunalului  Militar 

Cluj.                               

 Creşterea eficienţei şi calităţii activităţii desfăşurate în instanţele 

judecătoreşti impune pe lângă perfecţionarea continuă a judecătorilor şi 

personalului auxiliar, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, a dotării materiale şi o 
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mai bună planificare şi organizare a resurselor, o mai bună comunicare a 

informaţiilor şi un control corespunzător. 

 Incepând cu anul 2014 s-au reorganizat sarcinile de serviciu ale 

personalului auxiliar de specialitate. In   sarcina personalului auxiliar de 

specialitate stabilindu-se atribuții noi reglementate prin Noul Cod de procedură 

penală, concomitent cu îndeplinirea atribuțiilor avute până la acel moment. 

 Fiecare grefier a fost  repartizat să îndeplinească atribuțiile grefierului de 

ședință și ale grefierului de cameră preliminară conform unei planificări,  cu câte 

un judecător și prin rotație (în funcție de încărcătura fiecăruia) cu cel de-al 

patrulea judecător. 

 S-a urmărit de asemenea ca la întocmirea programării grefierilor în 

ședințele de judecată să se asigure o continuitate a grefierului pe complet, astfel 

încât să existe o colaborare mai bună între judecător și grefier. 

 Serviciul de permanență este asigurat conform unei planificări 

semestriale, în care săptămânal un judecător și un grefier sunt titulari la 

satisfacerea serviciului și un judecător și un grefier sunt rezerve.  

 Procedura de cameră preliminară a creat oarecum probleme, neexistând o 

practică  unitară la nivelul instanțelor,  în special partea ce privește aplicația 

informatică ECRIS. Grefierul de ședință primind dosarul cu rezoluția 

judecătorului introduce termenele în ECRIS, generează actele de procedură, 

așteaptă întoarcerea proceselor verbale de înmânare a actelor, introduce datele în 

ECRIS, iar în cazul în care citațiile sunt returnate și se prezintă justițiabilii 

pentru înmânarea lor, completează și procesul verbal de înmânare, emite adrese, 

întocmește încheieri, ține evidența termenelor de expirare a depunerii unor acte 

la dosar, tehnoredactează hotărâri. Astfel, în contextul noilor coduri un  

grefier de ședință are mult mai multe activități de realizat, coroborate și cu o 

mărire considerabilă a volumului de dosare, îndeplinind concomitent atribuțiile 

unui arhivar, grefier, dactilograf, informatician și agent procedural, situaţie în 
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care cei trei grefieri a-i instanţei, în mod constant, depăşesc programul de lucru 

al instanţei şi rămân peste program. 

 S-a observat de asemenea și intensificarea activității la compartimentul de 

arhivă și registratură prin volumul mai mare de dosare intrate, frecvența mai 

mare a termenelor de judecată, înmulțirea numărului de justițiabili care doresc 

studiul dosarului sau care solicită eliberarea de copii după înscrisuri din dosar. 

Sub acest aspect se poate face cunoscut faptul că, Tribunalul Militar Cluj face 

copiile cu resursele proprii (hârtie, toner) pe copiatorul aflat în dotarea instanței   

existând destul de des situații în care unii justițiabili solicită copii de pe întreg 

dosarul, fiind necesară indisponibilizarea unei persoane din arhivă pentru a 

efectua această manoperă.  

 Personalul auxiliar de specialitate al acestei instanțe îndeplinește corect și 

la timp atribuțiile încredințate, însă există situații neprevăzute care pot perturba 

activitatea programată a instanței (ex. Concediu medical, participarea la un 

seminar sau chiar concediu de odihnă). Menționăm faptul că la compartimentul 

de arhivă registratură își desfășoară activitatea un grefier arhivar și un agent 

procedural căruia i-au fost date atribuții de grefier arhivar prin Ordinul de zi pe 

unitate.  

 Schimbările legislative intervenite în cursul anului 2014, au făcut simțită 

mai mult ca oricând lipsa unui specialist IT cu experiență în exploatarea 

aplicației ECRIS, care să ajute și să inițieze  personalul. Lipsa de experiență și 

de practică a  condus la gestionarea ineficientă a timpului de lucru, la numeroase 

erori şi ezitări. 

 Începând cu data de 1 octombrie 2015 s-a reuşit transferul unui specialist 

IT de la Curtea de Apel Cluj, care deserveşte în prezent toate instanţele militare.  

 În sinteză disfuncţiile identificate sunt: 

 Dacă în cazul judecătorilor schema instanţei de 4 judecători este 

completă, în cazul personalului auxiliar există un deficit de personal, care 
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influenţează în mod negativ activitatea instanţei. La nivelul instanţei fiind 

vacante un post de grefier şi un post de grefier arhivar. 

 Tribunalul Militar Cluj este o instanţă cu o schemă mică de personal, 

astfel încât neîncadrarea posturilor arătate mai sus se răsfrânge asupra 

personalului încadrat, care trebuie să suplinească întreaga activitate. Aceasta în 

condiţiile în care grefierii instanţei au prin cumul şi alte activităţi 

(compartimentul executări penale, compartimentul documente clasificate). 

 Față de situația mai sus expusă considerăm necesară încadrarea celor două 

posturi vacante, acela de grefier şi acela de  grefier arhivar. 

 Pentru încadrarea postului vacant  de grefier de şedinţă ar fi de un real 

câştig,  ocuparea de către un  grefier cu experienţă, fie prin transfer de la o altă 

instanţă similară în grad sau superioară, fie prin organizarea unui concurs 

/examen. 

 Din rațiuni economice s-ar putea avea în vedere renunțarea sau 

transformarea postului de agent procedural, post care nu se justifică datorită 

faptului că Tribunalul Militar Cluj are o competență teritorială întinsă pe 12 

județe, actele procedurale fiind emise în mare parte în afara mun. Cluj Napoca, 

utilizându-se în acest sens serviciile poștei speciale- militare sau a Postei 

Romane. Mai mult persoana care ocupă în prezent postul de agent procedural 

este o persoană capabilă care a demonstrat în timp că poate să îndeplinească cu 

succes  atribuțiile de grefier arhivar. 

 

I.1.4. Analiza activităţii din perspectiva indicatorilor de eficienţă  

 

Magistraţii acestui tribunal militar au manifestat preocupare în ceea ce 

priveşte soluţionarea  operativă a cauzelor aflate pe rol, fără a fi însă afectată 

calitatea actului de justiţie, urmărindu-se pe cât posibil cerinţele impuse şi de art. 

6 alin 1 din CEDO referitor la asigurarea unui termen rezonabil în ce priveşte 
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asigurarea unei durate rezonabile a procesului penal, precum  şi a prevederilor 

art. 10 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară cu modificările şi  

completările ulterioare. 

             S-a căutat prin aceasta  să se asigure o protecţie reală a tuturor părţilor 

implicate în aceste cauze  împotriva  unei durate excesive a procedurilor, 

evitarea menţinerii inculpatului într-o stare de nesiguranţă  privind situaţia sa 

pentru o perioadă de timp prea îndelungată şi implicit asigurarea eficienţei şi 

credibilităţii actului de justiţie. 

Evoluţia indicelui general de operativitate al instanţei pe anii anteriori 

se prezintă astfel:  

 Anul 2013 – procentul general de operativitate a fost de 77,27 %. 

 Anul 2014 – procentul general de operativitate a fost de 77,89 % 

 Anul 2015 – procentul general de operativitate a fost de 85 %, 

ceea ce reiese din raportarea procentuală a cauzelor soluţionate în cursul anului 

la totalul cauzelor aflate pe rolul instanţei în aceeaşi perioadă. 

 

 

 

    

 

 

72,00%

74,00%

76,00%

78,00%

80,00%

82,00%

84,00%

86,00%

2013 2014 2015

77,27% 77,89%

85%

Operativitatea



Bilantul de activitate al Tribunalului Militar Cluj pe anul 2015 

20 
 

 

 

 Operativitatea pe secţii specializate  

Constatăm că instanţa militară de fond nu este organizată pe secţii, astfel 

încât analiza indicelui de operativitate pe secţii specializate nu este necesară sau 

posibilă. 

Operativitatea pe materii  

 Conform dispoziţiilor legale invocate anterior, instanţele militare au 

competenţa exclusivă în materie penală, ceea ce înseamnă că analiza indicelui de 

operativitate pe materii nu este susceptibilă de a fi defalcată pe materii specifice 

altor ramuri de drept. 

 Operativitatea pe judecător 

Având în vedere numărul de cauze soluţionate în cursul anului trecut, 

raportate la numărul total al cauzelor repartizate pe judecător/complet s-a 

procedat la calcularea indicelui de operativitate pe judecător.  

OPERATIVITATEA PE JUDECATOR IN ANUL 2015 
 
Nr. 
Crt. 

Complet /Titular complet OPERATIVITATE 
   

 Pe instanţă 
 
 

85% 

1. CP 1/ P.1 
 
Lt. col. mag. POP 
MARIUS LIVIU  
 

72,72% 

2. CP 2/ P 2 
 
Col. mag. LUKACS 
EMIL 

81,25% 

3. CP 3/P 3 
 
Lt. col. mag. SPATARIU 
GEORGE 

96,29% 

4. CP 4 / P 4  
 
Col. mag. AVRAM 
SIMINA  

94,73 % 
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I.5 Probleme generale de management al instanţei 

  

Clădirea sediului instanţei oferă condiţii optime de desfăşurare a 

activităţii, fiind prevăzută cu încălzire centrală, cu instalaţii de iluminat, cu apă 

rece curentă, având totodată grupuri sociale moderne, atât pentru personalul 

instanţei cât şi pentru public sau justiţiabili şi beneficiind totodată de ferestre 

mari care permit iluminarea naturală şi aerisirea în bune condiţii  a fiecărei 

încăperi din incintă. 

 Potrivit dispoziţiilor legale, activitatea instanţelor şi parchetelor este 

finanţată de la bugetul de stat însă, în timp ce bugetul curţilor de apel, al  

tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor este gestionat de 

Ministerul Justiţiei, ministrul justiţiei având calitatea de ordonator principal de 

credite, bugetele instanţelor şi parchetelor militare sunt gestionate de Ministerul 

Apărării, ministrul apărării având calitatea de ordonator principal de credite  . 

 Drepturile materiale şi băneşti ale personalului instanţelor militare şi 

mijloacele materiale, inclusiv cele auto, necesare funcţionării acestora se asigură 

de Ministerul Apărării Naţionale . 

  

  

I.2. INFRASTRUCTURA ŞI CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ A 
INSTANŢEI 
 

Activitatea instanței se desfășoară într-un sediu  situat în municipiul Cluj 

Napoca, Calea Dorobanților nr.8, într-o clădire pusă la dispoziție și gestionată de 

către autoritățile militare locale (Divizia 4 Infanterie “Gemina” Cluj Napoca), 

ocupând etajul 1 al clădirii, precum și două încăperi și o pivniță situate la 

parterul, respectiv subsolul imobilului. 

 Spațiul din clădire situat la etajul 1, (efectiv utilizat de instanță),  

găzduiește sălile de judecată și un număr de 12 birouri repartizate în funcție de 

specificul activității persoanelor care le deservesc. 
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 Astfel, în aripa situată în partea stângă a clădirii sunt amenajate birourile 

președintelui, vicepreședintelui, judecătorilor și prim grefierului, secretariatul, 

un birou de documente clasificate și un birou administrativ (în care se află un 

calculator cu destinația de server pentru Lex expert și aplicaţia de intranet a 

instanței). In această aripă de clădire accesul publicului este interzis. 

 In partea dreaptă a clădirii se află amenajate două birouri ale grefierilor de 

ședință, un birou care găzduiește compartimentul de arhivă și registratură (cu o 

încăpere anexă în care este depozitată arhiva veche a instanței) și două săli de  

ședință. In această parte a clădirii accesul publicului este permis în orele de 

program ale arhivei și în intervalul orar de desfășurare a ședințelor de judecată. 

De remarcat este faptul că spațiul destinat compartimentului de arhivă și 

registratură, este un spațiu generos și oferă condiții optime atât pentru 

desfășurarea activității celor două persoane care deservesc acest compartiment 

cât și pentru justițiabilii care doresc studiul dosarelor.  Arhiva mai recentă a 

instanței (anii 2013, 2014 și 2015) se află depozitată în dulapuri metalice 

închise, iar pentru păstrarea dosarelor aflate “la termen” între ședințele publice și 

cameră preliminară, s-au creat spații separate constând în două dulapuri 

metalice.  

Din punctul de vedere al echipamentului informatic, Direcția Instanțelor 

Militare a dotat instanța cu computere pentru fiecare dintre judecătorii militari și 

personal auxiliar de specialitate, computerele fiind conectate la rețeaua de 

internet, având instalată aplicația informatică ECRIS, programul legislativ Lex 

Expert și o rețea internă -Public. Totodată personalul dispune de  mai multe 

imprimante dintre care una de mare capacitate, de un copiator, telefoane și un 

fax.  

 Cele două săli de judecată ale instanței sunt dotate cu mobilierul necesar, 

computere și aparatura tehnică de înregistrare audio a ședințelor, iar una dintre 

săli are amenajată o boxă pentru personalele aflate în stare de arest. 
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 In ceea ce privește cea de-a doua sala de judecată, este important a se 

sublinia faptul că a fost amenajată în cursul anului 2014, ca urmare a creșterii 

volumului de activitate al instanței. In acest sens au fost luate măsuri pentru 

amenajarea unui nou spațiu cu destinația de sala de judecată-cameră de consiliu, 

schimbându-se destinația unui birou aflat în aripa dreaptă a clădirii.  

La sfârşitul anului 2015 s-a renovat întreg spaţiul destinat instanţei, prin 

efectuarea de lucrări de zugrăvire, raşchetare parchet şi modernizarea reţelei 

electrice.  

In prezent se desfăşoară procedura de notificare a organelor în drept, 

pentru punerea în funcţiune a camerelor de supraveghere montate pe holurile 

instanţei. 

 
 
I.3. CALITATEA ACTULUI DE JUSTIŢIE  

 I.3.1. Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate. 

Indicele de desfiinţare 

 

In anul 2015, instanţa a soluţionat un număr de 85 de cauze penale, fiind 

exercitate căi de atac în privinţa unui număr de 18 sentinţe, iar faţă de celelalte 

67 de sentinţe nu s-a exercitat nici un fel de cale de atac. 

 Rezultă astfel că ponderea atacabilităţii hotărârilor apelate sau 

contestate  în anul 2015, calculată ca raport procentual între numărul hotărârilor 

atacate şi totalul celor pronunţate, este de 21,17%. 

  Dintre cele 18 hotărâri pronunţate în cursul anului 2015 apelate sau 

contestate, până în data de 31 decembrie 2011 instanţele de control judiciar s-au 

pronunţat în 11 cauze, în timp ce în alte 7 cauze nu s-a pronunţat încă nici o 

soluţie. 

 Rezultă astfel că indicele de casare a hotărârilor în căile de atac, calculat 

ca raport procentual al numărului de hotărâri casate, faţă de numărul total al 

hotărârilor pronunţate în anul 2015 a fost de 4,7%  
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 În mod corespunzător, indicele de menţinere a hotărârilor în căile de 

atac, la data de 31 decembrie 2015, calculat în mod asemănător ca şi în situaţia 

precedentă, a fost de 87,10% (ţinând cont şi de cauzele în privinţa cărora încă 

nu s-a dat o soluţie definitivă în căile de atac).  

Motivele de casare, aşa cum rezultă din evidenţa practicii de casare au 

fost, în principal, următoarele: interpretarea greşită a dispoziţiilor legale, 

aplicarea eronată a normelor procedurale, neadministrarea tuturor probelor 

necesare stabilirii stării de fapt deduse judecăţii. 

 Nu este lipsit de importanţă faptul că existenţa unui cadru legislativ 

instabil şi incoerent a permis interpretări diferite a unor norme  contribuind la 

modificarea ori casarea hotărârilor judecătoreşti.  

 In acest context, trebuie menţionat şi faptul că procentul de modificare a 

hotărârilor judecătoreşti se datorează în parte şi faptului că pe parcursul judecăţii 

au intervenit modificări legislative ori decizii succesive ale Curţii 

Constituţionale.  

   

I.3.2. Durata de soluţionare a cauzelor  

 

 Durata medie de soluţionare a cauzelor este de 2-3 luni în cauzele 

având ca obiect acorduri, plângeri, contestaţii ş.a., iar în cauzele cu rechizitorii 

în care se desfăşoară şi faza de cameră preliminară, durata medie este de 4-6 

luni. 
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Sub acest aspect, evoluţia situaţiei dosarelor mai vechi este monitorizată 

lunar de judecătorul delegat, întocmindu-se în acest sens un raport ce conţine şi 

motivele de amânare a cauzelor. 

 

I.3.3. Mecanisme de unificare a practicii judiciare 

 

Nu au existat cazuri de practică judiciară neunitară la nivelul 

Tribunalului Militar Cluj, fiind adoptate măsurile privind unificarea practicii  

 

judiciare prevăzute de art. 26/1 alin.1 si alin.2 din Regulamentului de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti3 , prin organizarea întâlnirilor lunare ale 

judecătorilor în care se discută problemele de drept care ar putea conduce la 

pronunţarea unor soluţii diferite.  

Pregătirea profesională permanentă a magistraţilor , constituie o 

preocupare permanentă a fiecăruia dintre magistraţi , aceasta desfăşurându-se 

atât individual cât şi în cadru organizat prin întâlniri periodice, ocazie cu care 

sunt analizate diversele aspecte contradictorii de practică judiciară. 

 

 I.3.4. Pregătirea profesională a judecătorilor şi personalului auxiliar 

 

Este de notorietate faptul că atât I.N.M. cât și S.N.G. au organizat un 
amplu program de pregătire profesională, anterior intrării în vigoare a noilor 
coduri. 
 In acest sens judecătorii militari din cadrul Tribunalului Militar Cluj au 

participat la seminariile desfăşurate în baza programului de formare continuă 

descentralizată desfăşurate semestrial în cadrul Curţii Militare de Apel 

Bucureşti, având precum și la seminarii organizate la nivel naţional. Printre 

seminariile având ca temă noile coduri, amintim: 

                                                           
3 HOTARARE nr. 387 din 22 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara al 

instantelor judecatoresti, (actualizata pana la data de 13 februarie 2007), Sectiunea a IV-a, art.26/1; 
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Nr. 
crt. 

NUMELE SI 
PRENUMELE 

TEMA SEMINARULUI LOCUL SI DATA 
LA CARE A AVUT 
LOC 

1. Lt. Col.mag. POP 
MARIUS 

Intalnire profesionala a 
preşedinţilor de tribunale 

20-22.05.2015 –
ARAD 
14-16.10.2015 – 
SIBIU 

CEDO-aspecte penale 9-10.03.2015- CLUJ 
 

Noul Cod de procedura penală 26 -27.03.2015 –
CLUJ 

Noul Cod penal 28-29.09.2015 - 
CLUJ 

Pregătire profesională continuă 
descentralizată şi activitate de 
uniformizarea practicii judiciare  

8-12 iunie 2015 şi 
23-27 noiembrie 
2015 Curtea Militara 
de Apel 

2. Col. mag. LUKACS 
EMIL 

Pregătire profesională continuă 
descentralizată şi activitate de 
uniformizarea practicii judiciare 

8-12 iunie 2015 şi 
23-27 noiembrie 
2015 Curtea Militara 
de Apel 

Rolul judecătorului naţional în 
aplicarea dispoziţiilor referitoare 
la mandatul european de arestare 

25-26.05.2015-
BUCURESTI 
 

Medierea pentru judecători şi 
procurori 

22.-23.10.2015 – 
BUCURESTI 

Drepturile procesuale în legislaţia 
europeană penală  

5-6.11.2015 - 
BUCURESTI 

3. Col. mag. AVRAM 
SIMINA 

Pregătire profesională continuă 
descentralizată şi activitate de 
uniformizarea practicii judiciare 

8-12 iunie 2015 şi 
23-27 noiembrie 
2015 Curtea Militara 
de Apel 

CEDO-aspecte penale 9-10.03.2015 -CLUJ 
Noul Cod de procedură penală 28-29.05.2015 – Tg. 

MURES 
Noul Cod penal 22-23.10.2015 – Tg. 

Mureş 
4. Lt. col.mag. 

SPATARIU 
GEORGE  

Pregătire profesională continuă 
descentralizată şi activitate de 
uniformizarea practicii judiciare 

8-12 iunie 2015 şi 
23-27 noiembrie 
2015 Curtea Militara 
de Apel 

Noul Cod penal 16-17.03.2015 – 
Braşov 

Noul Cod de procedura penală 27-28.04.2015 –
BRASOV 

CEDO-aspecte penale 18-19.05.2015 -
TIMISOARA 
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Formarea profesională a personalului auxiliar de specialitate, în cadrul 

instanţei, s-a desfăşurat trimestrial prin prezentarea unor teme ce interesează 

activitatea grefierilor. Printre temele discutate amintim:  

Trimestrul I 2015 – Citarea şi comunicarea actelor de 

procedură/Executarea hotărârilor penale; 

Trimestrul II 2015 – probele, mijloacele de probă şi procedeele 

probatorii; Regimul probelor in N.C.p.p.;  

Trimestrul III 2015 – Subiecţii procesuali; Asistenţa juridică şi 

reprezentarea; Atribuţiile judecătorului de drepturi şi libertăţi; Camera 

preliminară; 

Trimestrul IV 2015 -  Judecata în primă instanţă; Caile de atac; Caile 

extraordinare de atac.  

De asemenea, Tribunalul Militar Cluj a asigurat prezenţa grefierilor la 

seminariile organizate Scoala Națională de Grefieri, după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

NUMELE SI 
PRENUMELE 

TEMA SEMINARULUI LOCUL SI DATA 
LA CARE A 
AVUT LOC 

1. NICOLAE MONICA Executări penale, punerea in executare a 
hotărârilor, evidentierea înregistrărilor 
în sistemul ECRIS 
 

16-18 martie 2016 –
Sovata  

 
Drept procesual penal – Judecatorul de 
drepturi si libertăti 
 

28.10.2015 –Curtea de 
Apel Cluj 

 
Drept procesual penal – Camera 
preliminară. Judecata în procesul penal 
 

29.10.2015 –Curtea de 
Apel Cluj 

2. TOPLICEANU 
DANIEL 

Drept procesual penal – Camera 
preliminară. Judecata în procesul penal 
 

29.10.2015 –Curtea de 
Apel Cluj 

3. Plt. adj. LUNG T. 
MIRCEA 

Drept procesual penal - ECRIS 22-25.06.2015 – Sovata 
 

Pregatire in domeniul informaţiilor 
clasificate 

19-20.02.2015 –
Bucuresti 
 

 
Drept procesual penal – Judecatorul de 
drepturi si libertăti 
 

28.10.2015 –Curtea de 
Apel Cluj 
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In vederea aprofundării studiului individual de către judecători și personalul 

auxiliar de specialitate, Direcția Instanțelor Militare s-a preocupat de punerea la 

dispoziție a materialelor necesare, achiziționând pentru biblioteca instanței 

coduri, reviste de specialitate, tratate, culegeri de practică judiciară etc., toate 

fiind  în acord cu modificările și noutățile intervenite. 

 

 

CAPITOLUL II – PRINCIPALELE MODIFICARI 
LEGISLATIVE, CU IMPACT ASUPRA ACTIVITATII 

INSTANTEI IN CURSUL ANULUI 2015 
  

 Prin modificările legislative ce au intervenit in ultima perioada de timp s-a 

urmărit ca obiectiv esenţial, crearea in materia procedurilor judiciare a unui 

cadru legislativ modern care sa răspundă pe deplin imperativelor funcţionarii 

unei justiţii moderne, adaptate aşteptărilor sociale. 

Din acest punct de vedere cel mai mare impact îl are punerea în aplicare a 

noilor coduri penal şi de procedură penală, modificând în mod substanţial 

volumul şi activitatea acestei instanţe. 

 Din păcate apreciem că o dată cu introducerea camerei preliminare, durata 

de soluţionare a cauzelor s-a prelungit foarte mult comparativ cu durata de 

soluţionare a aceluiaşi gen de cauze anterior punerii în aplicare a noilor coduri. 

 

CAPITOLUL  III – INDEPENDENTA SI RASPUNDEREA 
JUDECATORILOR  

 

Secţiunea III.1/2 Răspunderea disciplinară/penală a judecătorilor şi a 
personalului auxiliar   
 

 Activitatea instanţei poate fi apreciată ca fiind corespunzătoare în ceea ce 

priveşte activitatea de judecată şi administrativă, ceea ce se datorează activităţii 

şi efortului fiecărui membru al instanţei.   



Bilantul de activitate al Tribunalului Militar Cluj pe anul 2015 

29 
 

 Am acţionat constant pentru responsabilizarea mai accentuată a 

membrilor colectivului, informarea corectă şi completă a acestora privind 

sarcinile curente, obiectivele instituţiei şi stabilirea propriilor lor obiective de 

dezvoltare şi promovare personală. 

 Lunar se analizează volumul de activitate cu evidenţierea dosarelor mai 

vechi de şase luni şi de un an, urmărindu-se aplicarea riguroasă a normelor de 

procedură, evidenţiindu-se aspectele care împiedică desfăşurarea în bune 

condiţii a proceselor, întârzierea nejustificată a soluţionării cauzelor, indiferent 

de motiv sau persoana căreia i se datorează. 

 Magistraţii instanţei au ca obiectiv principal urmărirea soluţionării într-un 

termen rezonabil a cauzelor supuse judecării cu respectarea prevederilor legale 

şi a drepturilor procesuale ale părţilor. 

O altă cerinţă majoră vizată a fost reprezentată de realizarea unei bune 

comunicări instituţionale şi interpersonale, vizând ca relaţiile stabilite în cadrul 

colectivelor şi echipelor constituite în interiorul instanţei să se încadreze în 

limitele normalităţii, fiind bazate pe puterea exemplului personal. 

 Am apreciat ca fiind foarte importantă împrejurarea ca fiecare membru al 

colectivului instanţei să devină conştient că munca sa este apreciată corect şi că 

s-au creat condiţiile ca să fie asigurată egalitatea de şanse, că există transparenţă 

în actul de conducere şi că, în relaţiile interpersonale se manifestă cât mai puţin 

subiectivism. 

    În anul 2015 nu s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară sau penală  

personalului auxiliar si contractual al instanţei.  

 Pe linia măsurilor stabilite privind creşterea gradului de transparenţă a 

funcţionării instanţei, amintim principiul potrivit căruia conduita magistratului 

trebuie să fie în deplină concordanţă cu principiile înserate în codul deontologic, 

privite ca un criteriu pentru evaluarea eficienţei calităţii activităţii şi integrităţii 

judecătorilor. 
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 Actualele strategii şi politici publice din domeniul justiţiei reclamă o serie 

de cerinţe din perspectiva actului managerial vizând asigurarea transparenţei 

actului de conducere şi, în final, realizarea scopului constatării la timp şi în mod 

complet a faptelor care constituie infracţiuni, procesul penal trebuind să 

contribuie la apărarea ordinii de drept, la apărarea persoanei, a drepturilor şi 

libertăţilor acesteia, la prevenirea infracţiunilor, cât şi la educarea cetăţenilor în 

spiritul respectării legilor. 

Potrivit dispoziţiilor legale, au fost aduse la cunoştinţa publicului actele 

normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instanţei, structura 

organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare şi 

programul de audienţe al persoanelor din conducerea instanţei, numele şi 

prenumele acestora precum şi a purtătorului de cuvânt, cât şi coordonatele de 

contact ale tribunalului militar, respectiv: denumirea, sediul, numerele de 

telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet, facilitând astfel 

accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public.   

 Pe aceeaşi linie de preocupări, s-a avut în vedere garantarea şi protejarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a 

dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal , ţinând cont totodată că exercitarea drepturilor reglementate 

nu poate fi restrânsă decât în cazuri expres şi limitativ prevăzute de lege. 

Instanţa este înregistrată ca operator de date personale, sub numărul 2458,  

în sensul dispoziţiilor legale potrivit cărora operator este “orice persoană fizică 

sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, 

instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi 

mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele 

de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act 

normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau 

juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin 

acel act normativ sau în baza acelui act normativ”. 
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Numărul de identificare al instanţei de judecata este 752. 

De regulă, când a fost posibil, a fost organizată activitatea de furnizare pe 

loc a informaţiilor, iar în celelalte cazuri, au fost transmise răspunsuri către 

solicitanţi în termenul legal. 

 
CAPITOLUL IV – ROLUL INSTANTEI IN 

DEZVOLTAREA SPATIULUI EUROPEAN SI COOPERAEA 
INTERNATIONALA 

 

S-a dat eficienţă dispoziţiilor art.10 din Legea nr.304 din 2004 privind 

organizarea judiciară care a instituit principiul potrivit căruia “toate persoanele 

au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen 

rezonabil, de către o instanţă imparţială şi independentă, constituită potrivit 

legii”, principiu care consacră totodată armonizarea cu dispoziţiile art.6 din 

“CONVENŢIA pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 

din 4 noiembrie 1950”,  actualizată, privitoare la dreptul la un proces echitabil.  

 Magistraţii au fost consecvenţi şi în aplicarea celorlalte dispoziţii şi 

principii de organizare judiciară, instituite în vederea asigurării respectării 

drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanei prevăzute, în principal, în 

următoarele documente:  

 Carta internaţională a drepturilor omului, 

 Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale. 

 

CAPITOLUL  V – RAPORTURILE DINTRE INSTANTA 
SI CELELALTE INSTITUTII SI ORGANISME, PRECUM SI 

CU SOCIETATEA CIVILA 
 

Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii  

S-au desfăşurat în foarte bune condiţiuni, atât prin comunicarea 

instituţională desfăşurată permanent în legătură cu diversele aspecte ale 
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activităţii instanţei sau cu feed-back-ul solicitat în legătură cu aspecte de interes 

general privind strategiile şi politicile publice din justiţie, prin intermediul Curţii 

Militare de Apel Bucureşti. 

 

 

Raporturile dintre instanţă şi parchetul corespunzător 

S-au desfăşurat în limitele dispoziţiilor regulamentare şi legale, în scopul 

eficientizării actului de justiţie şi apropierii acestuia de cetăţean, în considerarea  

naturii sale de serviciu public aflat la dispoziţia societăţii. 

Raporturile cu baroul de avocaţi, colegiile consilierilor juridici, 

precum şi cu experţii judiciari  

Au fost caracterizate prin strânse raporturi de colaborare, fiind 

circumscrise în exclusivitate activităţii de soluţionare a cauzelor, existând 

totodată o bună comunicare cu structurile de conducere ale acestora, mai ales pe 

linia organizării activităţii cât şi a activităţii administrative.  

Raporturile cu mass-media  

S-au concretizat într-o strânsă colaborare întemeiată pe principiile 

transparenţei, în limitele legii. Mediatizarea activităţii judiciare a instanţei a fost 

sporadică, datorată mai ales rezonanţei unor cauze aflate pe rol  în rândul opiniei 

publice, poate şi datorită unor articole de presă publicate încă din faza urmăririi.

 Raporturile cu justiţiabilii  

Au fost corecte şi principiale, magistraţii judecători precum şi membrii 

personalului auxiliar, manifestând o deosebită atenţie în legătură cu acest aspect 

al activităţii cu publicul.  

Raporturile cu asociaţiile profesionale, societatea civilă şi instituţiile şi 

organismele internaţionale. 

 Trebuie menţionate în primul rând activităţi precum participarea la 

sondajele efectuate de organizaţia “Transparency International”, prin 

completarea răspunsurilor la chestionarele prin care s-au solicitat magistraţilor 
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răspunsuri referitoare la starea justiţiei, sau chestionarele solicitate de către 

C.S.M. (exemplu: “CHESTIONAR PENTRU COLECTAREA DATELOR 

NECESARE REDACTĂRII RAPORTULUI PRIVIND STAREA JUTIŢIEI 

AFERENT ANULUI 2014). 

 

CAPITOLUL  VI – CONCLUZII 

  

Îmbunătăţirea calităţii hotărârilor judecătoreşti este un obiectiv ce poate fi 

atins prin intensificarea pregătirii profesionale a magistaţilor şi personalului 

auxiliar din cadrul instanţei, precum şi orientarea acestei pregătiri spre materiile 

şi problemele de drept unde s-au constatat deficienţe.  

Pregătirea continuă trebuie să fie orientată spre noutăţile legislative, spre 

cunoaşterea jurisprudenţei CEDO şi a practicii Inaltei Curţi de casaţie şi Justiţie, 

precum şi pe necesitatea de specializare a judecătorilor şi personalului auxiliar.  

In ceea ce priveşte pregătirea continuă a personalului auxiliar, aceasta 

trebuie să conducă la formarea grefierilor astfel încât să fie apţi pentru preluarea 

unor sarcini administrative, care în prezent sunt în competenţa judecătorilor.  

 Astfel, în ceea ce priveşte siguranţa juridică, personalul va fi 

implicat în continuarea intensificării eforturilor de implementare şi utilizare a 

tehnicii informaţionale, cât şi în consolidarea capacităţii administrative. 

 În ceea ce priveşte asigurarea calităţii hotărârilor judecătoreşti, se 

va  urmării angrenarea personalului în crearea şi dezvoltarea condiţiilor 

materiale necesare desfăşurării activităţii de judecată, precum şi continuarea 

pregătirii profesionale.  

Activitatea instanţelor a primit, în general, o imagine negativă din partea 

justiţiabililor, în unele cazuri aceasta fiind îndreptăţită, dar în cele mai multe 

cazuri aceasta fiind rezultatul unei percepţii deformate a societăţii civile, cu 

privire la fenomenul judiciar, creându-se astfel în mod tendenţios o imagine 
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negativă cu efecte de scădere a gradului de încredere a cetăţenilor în instituţiile 

judiciare ale statului, ceea ce creează un climat de presiune asupra magistraţilor. 

Pentru eliminarea unor aspecte negative, precum şi pentru îmbunătăţirea 

activităţii şi creşterea gradului de încredere a populaţiei în justiţie, conducerea 

instanţei îşi propune: 

- intensificarea activităţii de control din partea conducerii instanţei, 

cu privire la respectarea sarcinilor de serviciu de întregul personal;  

- îmbunătăţirea procesului de învăţământ profesional pentru 

personalul auxiliar; 

- respectarea de către magistraţi a deontologiei profesionale; 

Opinia societăţii despre modul de funcţionare al justiţiei depinde în mare 

măsură de imaginea pe care instanţa o transmite în exterior, nu numai de 

calitatea activităţii. Un rol important în această privinţă îl are biroul de 

informare şi relaţii cu publicul, pe lângă conduita pe care o are în general tot 

personalul instanţei. 

Codul deontologic menţionează o serie de exigenţe de care magistraţii 

trebuie să ţină seama în exercitarea profesiei, mergând de la îndeplinirea cu 

celeritate şi în termenele legale de soluţionare a lucrărilor repartizate, obligaţia 

de a manifesta o atitudine decentă şi civilizată faţă de părţi, avocaţi, martori şi 

ceilalţi justiţiabili, cât şi obligaţia de a se preocupa de perfecţionarea pregătirii  

profesionale. 

 Obiectivul fundamental îl reprezintă necesitatea accentuării 

integrării justiţiei ca serviciu public în societate prin colaborarea activă cu toate 

segmentele societăţii, menţinerea cetăţenilor în justiţie şi a respectului faţă de 

primatul legii. 

Activitatea managerială va avea în centrul atenţiei oamenii şi cariera 

acestora, ei fiind aceia care reprezintă instituţia, urmărind valorificarea deplină a 

potenţelor reale ale resursei umane.  
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 Se va da eficienţa necesară organelor colective de conducere – în 

măsura în care acestea pot funcţiona legal datorită efectivelor scăzute, Adunarea 

Generală a Judecătorilor şi Colegiul de Conducere al Instanţei şi 

responsabilizării membrilor acestora, cu atât mai mult cu cât personalul instanţei 

este foarte puţin numeros iar orice decizie controversată sau eronată poate 

genera stări necorespunzătoare. 

 Magistraţii instanţei noastre au dat dovadă de un comportament 

civilizat, îndeplinindu-şi constant sarcinile profesionale încredinţate, s-au 

preocupat de ridicarea permanentă a perfecţionării profesionale, fiind angrenaţi 

în activitatea instanţei prin supravegherea sectoarelor de activitate încredinţate, 

întocmirea referatelor de analiza a soluţiilor, evidenţa practicii de casare şi a 

învăţământului profesional organizat la nivelul instanţei, atât cu judecătorii cât şi 

cu personalul auxiliar. 

 Colectivul instanţei merită toate aprecierile pentru munca şi 

performanţele realizate în anul 2015, cu îndemnul de a-şi îmbunătăţi activitatea, 

chiar în condiţiile reducerii unor cheltuieli. 

 Trebuie să adresăm mulţumiri pentru sprijinul acordat în realizarea 

obiectivelor cât şi în rezolvarea altor situaţii cu care s-a confruntat instanţa 

noastră, conducerii Curţii Militare de Apel Bucureşti şi Direcţiei Instanţelor 

Militare.  

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI MILITAR CLUJ 

 Colonel magistrat   

   Marius Liviu POP 

 

 

 

 


