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CAPITOLUL I 
 

 Prezentarea generală a instanţelor din circumscripţia 
Tribunalului Hunedoara. 
 

Organizarea Tribunalului Hunedoara  
şi a instanţelor din circumscripţia acestuia 

 
Tribunalul Hunedoara funcţionează în temeiul art.36 şi următoarele din Legea 

nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, ca instanţă cu personalitate juridică, 
având sediul în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr.35.  

Alături de Tribunalul Alba şi Tribunal Sibiu, se află în raza teritorială  a Curţii 
de Apel Alba-Iulia. 

Raza de competenţă  teritorială a Tribunalului Hunedoara asigură serviciul 
judiciar la nivelul judeţului Hunedoara cu o suprafaţă de 7.063 km² şi cu o populaţie 
de 426.165 locuitori, compus din şapte municipii, şapte oraşe  şi cincizeci şi cinci de 
comune. 

Tribunalul Hunedoara este operator de date cu caracter personal cu numărul 
3073  iar numărul de identificare al instanţei  în programul ECRIS este 97.  

La Tribunalul Hunedoara funcţionează patru secţii: 
  -Secţia I civilă; 
  -Secţia  penală; 
  -Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal (redenumită 
din Secţia  comercială şi de contencios administrativ şi fiscal); 
  -Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale. 

În  circumscripţia Tribunalului Hunedoara îşi desfăşoară activitatea un număr 
de şase instanţe, după cum urmează: 

Judecătoria Brad, care a fost reînfiinţată  în anul 1994 şi are sediul in 
municipiul Brad. 

Judecătoria  Deva  îşi are sediul în Deva, în acelaşi imobil cu Tribunalul 
Hunedoara. 

Judecătoria Haţeg a fost înfiinţată în anul 1998, îşi are sediul în oraşul Haţeg. 
Judecătoria Hunedoara funcţionează în municipiul Hunedoara.  
Judecătoria Orăştie a fost înfiinţată în anul 1993 şi are sediul în municipiul 

Orăştie. A fost una dintre instanţele propuse spre desfiinţare, însă dat fiind că 
numărul de dosare anual se apropie de limita avută în vedere ca criteriu, a fost 
exclusă de pe lista instanţelor propuse spre desfiinţare. 

În municipiul Petroşani are sediul Judecătoria Petroşani.  
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Prin Hotărârea nr.868 din 30 august 2011 a Guvernului României începând cu data 
de 1 noiembrie 2011, comunele Boşorod aflată în circumscripţia Judecătoriei 
Hunedoara şi Băniţa aflată circumscripţia Judecătoriei Petroşani au fost trecute  în 
circumscripţia Judecătoriei Haţeg. 

Conducerea tribunalului este asigurată de două categorii de organe şi anume: 
organe colective şi individuale, respectiv preşedinte, un vicepreşedinte, preşedinţii 
de secţii, colegiul de conducere şi adunarea generală a judecătorilor, fiecare cu 
atribuţii specifice, exercitate în limita competenţelor legale. 

Fiecare judecătorie din raza de competenţă teritorială a Tribunalului 
Hunedoara este condusă de un preşedinte care exercită atribuţii manageriale în 
scopul organizării eficiente  a activităţii acesteia. La judecătoriile Deva, Hunedoara 
şi Petroşani, preşedinţii sunt ajutaţi de către un vicepreşedinte. 

 
 
                  Logistica instanţelor 
 
 Imobilul în care funcţionează Tribunalul Hunedoara este o clădire în stil 
baroc, construită în anul 1897, ca sediu de instanţă şi a avut această destinaţie până 
în anul 1963, iar din anul 1990, a revenit la destinaţia iniţială. 
 În prezent, în imobil funcţionează Tribunalul Hunedoara, Judecătoria Deva şi 
Serviciul de Probaţiune. 
 -Judecătoria Brad, are sediul într-un imobil complet renovat,  în care se află şi 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Brad şi deţine o sală de judecată; 
          -Judecătoria Deva funcţionează în acelaşi imobil în care se află şi Tribunalul 
Hunedoara şi deţine trei săli de judecată, din care una este folosită în  comun cu 
Tribunalul Hunedoara; 
 -Judecătoria Haţeg deţine o sală de judecată; 

-Judecătoria Hunedoara este cuprinsă în Proiectul  “Lucrări de intervenţii 
(RK), extindere şi modernizare sediu. Valoarea investiţiei este de 3.510.899,34 lei 
făra TVA. 

Prin lucrările propuse se va asigura conservarea clădirii, siguranţa acesteia, 
îmbunătăţirea confortului termic, funcţionalitate corespunzătoare, îmbunătăţirea 
condiţiile de muncă şi se vor crea condiţii optime pentru desfăşurarea activităţilor de 
judecată şi adiacente. Proiectul prevede extinderea clădirii judecătoriei,  înlocuirea 
sistemului actual de încălzire locală  cu sobe de teracotă pe gaz metan cu instalaţie 
de încălzire centrală prevăzută cu centrală proprie pe gaz metan, înlocuirea 
instalaţiilor electrice, refacerea tencuieli şi finisajele interioare şi exterioare, 
executarea de copertine la scările de pe accesul principal în clădire, înlocuirea uşilor 
de acces în clădire, refacerea împrejmuirii clădirii şi a porţilor de acces în instanţă. 
În prezent deţine două săli de judecată; 
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 -Judecătoria Orăştie are sediul într-un imobil în care se află şi Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Orăştie şi deţine o sală de judecată. În cursul anului 2011, s-au 
efectuat  lucrări de zugrăvit în birourile judecătorilor, ale    grefierului-şef şi holul de 
acces, cât, şi lucrări de  reparaţii la grupurile sanitare. Valoarea lucrărilor curente ea 
fost de 60.000 lei. 
 -Judecătoria Petroşani deţine  trei săli de judecată. După mutarea, în anul 2010 
a Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroşani, întreaga clădirea a rămas în folosinţa  
Judecătoriei Petroşani. În cursul anului 2011  s-au efectuat reparaţii curente la 
Judecătoria Petroşani constând în montare tâmplărie termopan  şi  montare parchet 
în valoare de 31.551 lei. 

Conducerea Tribunalului Hunedoara este asigurată de un preşedinte şi un 
vicepreşedinte, respectiv de Colegiul de conducere, alcătuit din care preşedintele 
instanţei este membru de drept, iar membri fiind aleşi de Adunarea Generală a 
Judecătorilor. 

Conducerea Judecătoriei Brad este asigurată de un preşedinte delegat în 
funţie, care îndeplineşte şi atribuţiile Colegiului de conducere, ca urmare a faptului 
că la această instanţă funcţionează doar 2 judecători.  

Conducerea Judecătoriei Deva este asigurată de un preşedinte şi un 
vicepreşedinte, respectiv de Colegiul de conducere, alcătuit din trei membri, din care 
preşedintele este membru de drept. 

Conducerea Judecătoriei Haţeg este asigurată de un preşedinte, care este 
delegat în funcţie, respectiv de Colegiul de conducere, alcătuit din trei membri, din 
care preşedintele este membru de drept. 

Conducerea Judecătoriei Hunedoara este asigurată de un preşedinte şi un 
vicepreşedinte, respectiv de Colegiul de conducere, alcătuit din trei membri, din care 
preşedintele este membru de drept. 
          Conducerea Judecătoriei Orăştie este asigurată de un preşedinte delegat în 
funcţie, care îndeplineşte şi atribuţiile Colegiului de conducere, ca urmare a faptului 
că la această instanţă funcţionează doar 2 judecători. 
 Conducerea Judecătoriei Petroşani este asigurată de un preşedinte şi un 
vicepreşedinte ambii delegaţi în funcţie, respectiv de Colegiul de conducere, alcătuit 
din cinci membri, din care preşedintele este membru de drept. 
 Toate instanţele au câte o grefă, o registratură, o arhivă, o bibliotecă şi un 
birou de informare şi relaţii publice.  
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CAPITOLUL II 
 

Analiza activităţii instanţelor din circumscripţia 
Tribunalului Hunedoara –aspecte cantitative 

       
    II.1 Indicatori statistici relevanţi pentru activitatea instanţei 
   
         II.1.1.Volumul de activitate  
   

 În cursul anului 2011, instanţele din judeţul Hunedoara au avut 
spre soluţionare un număr de 69028 cauze, din care 50504 cauze la cele şase 
judecătorii din circumscripţia tribunalului - Brad, Deva, Haţeg, Hunedoara, Orăştie 
şi Petroşani – şi 18524 cauze la Tribunalul Hunedoara. 
  Raportat la volumul activităţii desfăşurate în anii precedenţi, se constată 
o creştere importantă a numărului de cauze, 12608 cauze faţă de anul 2009 
(+18,27%)  şi  cu 7289 cauze faţă de anul 2010 (+10,56%). 
  La nivelul instanţelor judeţului Hunedoara s-au înregistrat un număr de 
53775 cauze nou intrate, cu 8888 mai multe cauze decât în anul 2009 (+16,53%) şi 
cu 4758 mai multe cauze decât în anul 2010 (+8,85%). 
  În ceea ce priveşte cauzele soluţionate, s-au înregistrat în anul 2011, 
51862 cauze soluţionate, cu 8164 mai multe cauze decât în anul 2009 (+15,74%) şi 
cu 5376 mai multe cauze decât în anul 2009 (+ 10,37%). 
  În ceea ce priveşte cauzele nesoluţionate, respectiv rămase pe stoc, s-au 
înregistrat în anul 2011, 17166 cauze, cu 4444 mai multe cauze decât în anul 2009 şi 
cu 1913 mai multe cauze decât în  anul 2010. 
  În consecinţă, stocul de dosare nesoluţionate în anul 2011 a crescut de 
la 12722 cauze în anul 2009, la 15253 cauze în anul 2010 la 17166 cauze în anul 
2011. 
  Astfel, în anul 2009, la un volum total de 56420 cauze, a rămas un stoc 
de 11533 cauze, reprezentând 20,44%,  în anul 2010,  la un volum de 61739 cauze, a 
rămas un stoc de 12722 cauze, reprezentând 20,60%,  iar în anul 2011 la un volum 
de 69028 cauze, a rămas un stoc de 15253 cauze, reprezentând 22,21%. 
  Volumul de activitate pe instanţe comparativ pe anii 2009-2010-2011, 
este prezentat în anexa nr. 1. 
  Dinamica intrării cauzelor în anii 2009-2010-2011 este prezentată în 
anexa nr. 2. 
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  Dinamica soluţionării cauzelor în anii 2009-2010-2011 este prezentată 
în anexa  nr. 3. 
  Situaţia comparativă pe anii 2009-2010-2011 privind numărul dosarelor 
aflate pe rolul instanţelor din circumscripţia Tribunalului Hunedoara este cuprinsă în 
graficul nr. 1 
 

a)Volumul total de activitate al Tribunalului Hunedoara. 
  La Tribunalul Hunedoara, volumul de activitate în anul 2011 este 
mai mare faţă de anii 2010 si  2009. 
  Astfel, în anul 2011, s-au aflat pe rolul tribunalului un număr de 18524 
cauze, cu 2146 mai multe cauze decât în anul 2010( +11,58%) şi cu 3182 mai multe 
cauze decât în anul 2008 ( +17,17%).  
  Din numărul total de 18524 cauze s-au soluţionat 11895 cauze, 
rămânând un stoc de 6629 cauze nesoluţionate, din care 977 cauze sunt suspendate. 
  Stocul de dosare nesoluţionate a crescut de la 4725 cauze în anul 2009, 
respectiv 6106 cauze în anul 2010, la 6629 cauze în anul 2011. 
  Astfel, în 2009, la un volum de 15342 cauze, a rămas un stoc de 4725 
cauze, reprezentând 30,79%,  în anul 2010  la un volum de 16378 cauze a rămas un 
stoc de 6106 cauze, reprezentând 37,28%, iar în anul 2011, la un volum de 18524 
cauze, a rămas un stoc de 6629  cauze, reprezentând 35,78% ceea ce semnifică faptul 
că în anul 2011, raportat la anii 2009 şi 2010, raportul dintre cauzele aflate pe rolul 
instanţei şi stocul de cauze nesoluţionate a crescut. 
S-a constatat o creştere a nr. cauzelor suspendate pe instanţă, de la  932 cauze în anul 
2009 la 972 cauze în anul 2010 şi la 977 in anul 2011. 
  Analizând situaţia cauzelor suspendate se constată că cele mai multe au 
fost la Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale - 489 cauze. 
  Aceste cauze nu au putut fi repuse pe rol în vederea perimării, ca 
urmare a faptului că nu s-a împlinit termenul de un an prevăzut de art. 248 alin. 1 
Cod proc. Civilă iar o parte au fost suspendate in temeiul art. 36 din Legea 
nr.85/2006 a insolvenţei iar in acele dosare nu s-a închis încă procedura insolvenţei. 
 În anul 2011, s-au înregistrat 12418 cauze nou intrate, care împreună cu 
stocul de 6106 cauze înregistrat la sfârşitul anului 2010, totalizează 18524 cauze, în 
anul 2009 s-au înregistrat 10535 cauze nou intrate, care împreună cu stocul de 4807 
cauze, înregistrat la sfârşitul anului 2008, totalizează 15342 cauze, iar în anul 2010 
s-au înregistrat 11653 cauze nou intrate, care împreună cu stocul de 4725 cauze, 
înregistrat la sfârşitul anului 2009, totalizează 16378 cauze. 
 Se constată că în anul 2011 au intrat pe rolul Tribunalului Hunedoara cu 
1883 mai multe cauze decât în anul 2009 (+15,16%)  şi cu 765 mai multe cauze 
decât în anul 2009 (+6,16%). 
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  Raportând numărul cauzelor nou intrate la nr. cauzelor nesoluţionate, 
constatăm că în anul 2009, la un nr. de 10535 cauze nou intrate, s-au soluţionat 
10617 cauze (100,78%) în anul 2010, la un nr. de 11653 cauze nou intrate s-au 
soluţionat 10272 cauze (88,14%), iar în anul 2011, la un nr. de 12418 cauze nou 
intrate s-au soluţionat 11895 cauze (95,78%). 
  Prin urmare, se constată că, raportat la numărul de cauze nou intrate, 
procentual s-au soluţionat mai multe  cauze în anul 2011, faţă de anul 2010. 
  Datele statistice privind volumul de activitate al Tribunalului 
Hunedoara se regăsesc în anexa nr. 1. 
 Dinamica intrării cauzelor 2009-2010-2011 se regăseşte în anexa  nr. 2. 
          Dinamica soluţionării cauzelor 2009-2010-2011 se regăseşte în anexa  nr. 3. 
  În anexa nr. 4 se evidenţiază volumul de activitate al Tribunalului 
Hunedoara, defalcat pe secţii. 
  
 b)Volumul de activitate al Tribunalului Hunedoara, pe secţii şi materii. 
 
  1)SECŢIA I  CIVILĂ. 
 
  Secţia I civilă a fost învestită în anul 2011 cu soluţionarea unui număr 
de 3505 cauze, din care 2179 cauze nou înregistrate, la care se adaugă 1326 cauze 
din stocul anului anterior. 
  Volumul de activitate al acestei secţii a crescut în anul 2011 faţă de anul 
2009 cu 359 cauze, de la 3146 cauze la 3505 cauze (+ 10,24%) iar faţă de anul 2010 
a scăzut cu 110 cauze, de la 3615 cauze la 3505 cauze (-3,13%). 
  Din totalul de 3505 cauze civile, aflate pe rolul secţiei în anul 2011,     
s-au soluţionat 2228 cauze, rămânând nesoluţionate 1277 cauze, din care 163 sunt 
suspendate şi nu au putut fi repuse pe rol în cursul anului 2011. 
  Se constată că a crescut  stocul de dosare cu 425 cauze faţă de anul 
2009, de la 901 la 1326 (+32,05%)  şi  cu 347 cauze faţă de anul 2010, de la 979  la 
1326 (+26,16%). 
  Analizând volumul de activitate al secţiei pe faze procesuale, se 
constată că a crescut numărul de fonduri, în anul 2009, de la 761 cauze, la 1141 
cauze în anul 2010, şi  a scăzut numărul fondurilor, în anul 2011 de la 1033 cauze la 
1141 cauze în anul 2010. 
  Apelurile civile au scăzut, de la 565 cauze în anul 2009, respectiv 534 
cauze în anul 2010, la 413 cauze în anul 2011. 
  Recursurile civile au crescut faţă de anii 2009 şi 2010, de la 1820, 
respectiv   1940, la 2059 recursuri în anul 2011. 
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  În anul 2011, s-au înregistrat 477 fonduri nou intrate, la care se adaugă 
stocul anului precedent, de 556 cauze, totalizând 1033 cauze,  în 2009 s-au 
înregistrat 568 fonduri nou intrate, la care se adaugă stocul anului precedent, de 193 
cauze, totalizând 761 cauze şi în anul 2010 s-au înregistrat 916 fonduri nou intrate, 
la care se adaugă stocul anului precedent, de 225 cauze, totalizând 1141 cauze. 
  În anul 2011, s-au înregistrat 272 apeluri nou intrate, la care se adaugă 
stocul anului precedent, de 141 apeluri, totalizând 413 apeluri, în anul 2009, s-au 
înregistrat 388 apeluri nou intrate, la care se adaugă stocul anului precedent, de 177 
apeluri, totalizând 565 apeluri, în timp ce în anul 2010 s-au înregistrat 331 apeluri 
nou intrate, la care se adaugă stocul anului precedent, de 203 apeluri, totalizând 534 
apeluri. 
  În anul 2011, s-au înregistrat 1430 recursuri nou intrate, la care se 
adaugă stocul anului precedent, de 629 recursuri, totalizând 2059 recursuri, în anul 
2009, s-au înregistrat 1289 recursuri nou intrate, la care se adaugă stocul anului 
precedent, de 531 recursuri, totalizând 1820 recursuri, în timp de în anul 2010 s-au 
înregistrat 1389 recursuri nou intrate, la care se adaugă stocul anului precedent, de 
551 recursuri, totalizând 1940 recursuri. 
  În ceea ce priveşte stocul de dosare nesoluţionate pe faze procesuale, 
constatăm următoarele: 
 Stocul fondurilor civile nesoluţionate a crescut în anul 2011 faţă  de 
anul 2009, de la 225 cauze la 465 cauze, şi a scăzut faţă de anul 2010 de la 556 
cauze la 465 cauze. 
 Stocul apelurilor civile nesoluţionate a scăzut faţă de anul 2009, de la 
203 cauze la 142 cauze, iar faţă  de anul 2010 a crescut  cu o cauză, de la 141 cauze 
la 142 cauze. 
 În ceea ce priveşte stocul recursurilor civile nesoluţionate în anul 2011, 
se constată o creştere faţă de anii 2009 şi 2010, de la 551, respectiv 629, la 670. 
 Activitatea Secţiei I civile s-a desfăşurat până la 1 iulie 2011 cu un 
deficit de 2 judecători şi un judecător delegat la Curtea de Apel Alba-Iulia din 
schema de 11 judecători, astfel încât nu s-au putut crea mai multe complete de 
judecată, fapt ce ar fi putut contribui la un număr mai mare de cauze soluţionate şi la 
îmbunătăţirea activităţii secţiei, în special în ceea ce priveşte fondurile civile. 
  În anexa nr. 5 este cuprins volumul de activitate al Secţiei civile 
comparativ pe anii 2009-2010-2011. 
 
  2)SECŢIA a II-a CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI 
FISCAL. 
 
  Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a fost învestită 
în anul 2011 cu soluţionarea unui număr de 9590 cauze, din care 6416 cauze nou  
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intrate şi 3174 cauze rămase pe stoc din anul anterior, în condiţiile în care sunt 
cuprinse şi dosarele de insolvenţă. 
  Volumul de activitate al acestei secţii a crescut de la 6702 cauze în anul 
2009,  si de la 7240 cauze în anul 2010 la 9590 cauze, în anul 2011.   
  Analizând volumul de activitate al secţiei pe faze procesuale şi materii, 
se constată următoarele: 
  Fondurile privind litigii cu profesioniştii aflate pe rolul instanţei au 
crescut de la 1281 cauze în anul 2010  şi de la 1355  cauze în anul 2009, la 2153 
cauze în anul 2011. 
  Fondurile privind litigii cu profesioniştii nou intrate în anul 2011 au fost 
de 1794 cauze, la care se adaugă stocul de 359 cauze, rezultând un volum de 2153 
cauze. 
  Recursurile privind litigii cu profesioniştii aflate pe rolul instanţei au 
crescut de la 678 recursuri în anul 2009,  dar  au scăzut fata de anul 2010 de la 741 
recursuri, la 708  recursuri în anul 2011. 
  Dintre acestea, 473 cauze sunt nou intrate şi 235 reprezintă stocul 
anului anterior. 
  Fondurile de contencios administrativ şi fiscal aflate pe rolul instanţei 
au crescut de la 1769 cauze în anul 2010 şi de la 1955 cauze în anul 2009, la 3108 
cauze în anul 2011. 
   Din acestea, 2561 sunt cauze nou intrate şi 547 cauze reprezintă stocul 
anului anterior.  

          Recursurile de contencios administrativ şi fiscal aflate pe rolul instanţei 
au scăzut de la 830 cauze în anul 2009, si de  la 1217 cauze în anul 2010,  la 1030 
cauze in anul 2011, din  care 670 sunt cauze nou intrate şi 360 cauze reprezintă 
stocul anului anterior.  
  În anul 2011 s-au înregistrat pe rolul secţiei 2591 dosare de insolvenţă, 
din care 918 dosare nou intrate şi 1673  dosare rămase în stoc din anul anterior. 
  Se remarcă o creştere semnificativă a nr. dosarelor de insolvenţă, aflate 
pe rolul instanţei de la 1884 în anul 2009, la 2232 în anul 2010 la 2591 in anul 
2011.Se constată totodată o creştere a dosarelor de insolvenţă nou intrate, faţă de 
anul 2009 când s-au înregistrat 897 dosare nou intrate, respectiv  o scădere fata de 
anul 2010 când s-a înregistrat un număr de 1024 cauze nou intrate fata de 918 cauze 
nou intrate în anul 2011. 
  În condiţiile evidenţierii separate fără dosarele de insolvenţă, volumul 
de activitate al secţiei în anul 2011 a fost de 6999 dosare, fata de anul 2010 a fost de 
5008 dosare, faţă 4818 dosare în anul 2009, iar din nr. de 6999 dosare aflate pe rol în 
anul 2011, 5498 sunt cauze nou intrate şi 1501 cauze reprezintă stocul anului 
anterior.  
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 Activitatea Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal s-a 
desfăşurat în până la 1 iulie 2011 cu un deficit de 4 judecători din schema de 10 
judecători, fapt ce a determinta colegiul de conducere să hotărască participarea  în a 
trei judecători de la Secţia Penală, în completele de judecată constituite în cadrul 
Secţiei a II-a Civilă, de Contencios Admnistratv şi Fiscal, situaţie la care s-a revenit 
începân cu dat promovării a doi judecători la această secţie a Tribubnalul 
Hunedoara. 
 Urmare a numărului crescut de cauze privind restituirea taxei de 
poluare, prin Hotărârea nr.64 din 26 septembrie 2011a Colegiului de Conducere a 
Tribunalului Hundoara s-a hotărât constituirea a 5 complete fonduri de contencios 
administrativ avand ca obiect pretenţii- restituirea taxei de poluare cu participarea 
judecătorilor de la Secţia penală. 
  În anexa nr. 6 este cuprins volumul de activitate al secţiei comparativ 
pe anii  2009-2010-2011, fără insolvenţă, iar în anexa nr. 7, este cuprins volumul de 
activitate al secţiei cu insolvenţa inclusă. 
  În anexa nr. 7A este evidenţiat, distinct, volumul de activitate pe Legea 
nr. 85/2006 privind insolvenţa. 
 
  3)SECŢIA DE LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE. 
  
  Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale a fost învestită în anul 
2011 cu soluţionarea unui număr de 4080 cauze, din care 2651 sunt cauze nou intrate 
şi 1429 sunt cauze rămase pe stoc din anul anterior. 
  Volumul de activitate al acestei secţii a fost mai mare  faţă de cel din 
anul 2009, când s-au înregistrat 3616 cauze, din care 2363 cauze nou intrate şi 1253 
cauze rămase pe stoc şi faţă de cel din anul 2010, când s-au înregistrat 3781 cauze, 
din care 2542 cauze nou intrate şi 1239 cauze rămase pe stoc. 
  Stocul cauzelor rămase nesoluţionate la această secţie a crescut, de la 
1253 cauze în anul 2009, respectiv 1239 cauze în anul 2010  la 1429 cauze în anul 
2011. 
  Analizând activitatea secţiei în funcţie de natura cauzelor, se constată 
următoarele: 
  Litigiile de muncă înregistrate pe rolul secţiei în anul 2011 au fost în 
număr de 3273 cauze, din care 2123 cauze nou intrate şi 1150 cauze rămase pe stoc 
din anul anterior. 
  În anul 2009, au fost înregistrate pe rol 3110 cauze, din care 2059 cauze 
nou intrate şi 1051 cauze rămase pe stoc din anul anterior, iar în anul 20109, au fost 
înregistrate pe rol 3161 cauze, din care 2086 cauze nou intrate şi 1075 cauze rămase 
pe stoc din anul anterior. 
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Cauzele de asigurări sociale înregistrate pe rolul secţiei în anul 2011 au 

fost în număr de 807 cauze, din care 528 cauze nou intrate şi 279 cauze rămase pe 
stoc din anul anterior. 
  În anul 2009, au fost înregistrate pe rol 506 cauze de asigurări sociale, 
din care 304 cauze nou intrate şi 202 cauze rămase pe stoc din anul anterior, iar în 
anul 2010, au fost înregistrate pe rol 620 cauze de asigurări sociale, din care 456 
cauze nou intrate şi 164 cauze rămase pe stoc din anul anterior. 
  În anexa  nr. 8 se evidenţiază volumul de activitate al secţiei 
comparativ pe anii 2009-2010-2011. 
 
 
                     4)SECŢIA PENALĂ 
 
  Secţia penală a fost învestită în anul 2011 cu un număr de 1349 cauze, 
din care 1172 sunt cauze nou intrate şi 177 sunt cauze rămase pe stoc din anul 
anterior. 
  Volumul de activitate al acestei secţii a fost mai redus decât în anii 
precedenţi. 
  În anul 2009, secţia a fost învestită cu soluţionarea unui număr de 1878 
cauze, din care 1564 sunt cauze nou intrate şi 314 sunt cauze rămase pe stoc din anul 
anterior, iar în anul 2010, secţia a fost învestită cu soluţionarea unui nr. de 1742 
cauze, din care 1507 sunt cauze nou intrate şi 235 sunt cauze rămase pe stoc din anul 
anterior. 
   În anul 2011, stocul de dosare rămase nesoluţionate s-a redus faţă de 
anul 2009,  de la 314 cauze la 235 cauze în anul 2010 şi de  la 235 în anul 2010, la 
177 cauze în anul 2011. 
  Analizând volumul de activitate pe faze procesuale, se constată o 
reducere a numărului de fonduri, apeluri şi recursuri. 
  În anul 2011, au fost înregistrate 706 fonduri, din care 653 nou intrate şi 
53 rămase pe stoc din anul precedent, în timp ce în anul 2009 au fost înregistrate 618 
fonduri, din care 520 sunt fonduri nou intrate şi 98 sunt fonduri rămase pe stoc din 
anul precedent, iar  în anul 2010 au fost înregistrate 549 fonduri, din care 492 sunt 
fonduri nou intrate şi 57 sunt fonduri rămase pe stoc din anul precedent. 
  În anul 2011, au fost înregistrate 132 apeluri, din care 63 sunt apeluri 
nou intrate, iar 69 sunt apeluri rămase pe stoc din anul precedent, în timp ce în anul 
2009 au fost înregistrate 486 apeluri, din care 370 sunt apeluri nou intrate şi 116 sunt 
apeluri rămase pe stoc din anul anterior, iar în anul 2010, au fost înregistrate 471 
apeluri, din care 345 sunt apeluri nou intrate şi 126 sunt apeluri rămase pe stoc din 
anul anterior. 
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  În anul 2011, au fost înregistrate 511 recursuri, din care 456 sunt 
recursuri nou intrate şi 55 sunt recursuri rămase pe stoc din anul precedent, în timp 
ce în anul 2009, au fost înregistrate 774 recursuri, din care 674 sunt recursuri nou 
intrate şi 100 sunt recursuri rămase pe stoc din anul precedent, iar în anul 2010, au 
fost înregistrate 722 recursuri, din care 670 sunt recursuri nou intrate şi 52 sunt 
recursuri rămase pe stoc din anul precedent. 
  În anexa nr. 9 se evidenţiază volumul de activitate al Secţiei penale. 
  Dosarele aflate pe rolul secţiilor Tribunalului Hunedoara sunt 
reprezentate în graficul nr. 2.  
 
  c)Volumul de activitate al judecătoriilor din circumscripţia 
Tribunalului Hunedoara. 
  Volumul de activitate al judecătoriilor din raza de competenţă a 
Tribunalului Hunedoara a crescut, în anul 2011, de la 41078 cauze în anul 2009, la 
50504 cauze, ceea ce reprezintă un plus de 9426 cauze faţă de anul 2009 (+ 18,66%)  
respectiv a crescut de la 45361 cauze în anul 2010, la 50504 cauze în anul 2011, 
ceea ce reprezintă un plus de 5143 cauze faţă de anul 2010 (+10,18%). 
  Numărul total al cauzelor intrate în anul 2011 la cele şase judecătorii a 
fost de 41357 cauze, faţă de 34352 cauze în anul 2009 şi 37364 cauze în anul 2010, 
ceea ce reprezintă un plus de 7005 cauze faţă de anul 2009 (+16,93%)  şi un plus de 
3734 cauze faţă de anul 2010  (+9,03%). 
  Numărul cauzelor nesoluţionate la finele anului 2011 a rămas ridicat, 
fiind de 10537 cauze, în condiţiile în care în anul 2009 a fost de 7997 cauze, iar în 
anul 2010 a fost de 9147 cauze. 
  A scăzut numărul cauzelor suspendate, de la 1733 cauze în anul 2009 şi 
1859 cauze în anul 2010, la 1207 cauze în anul 2011. 
  Volumul de activitate la toate judecătoriile din circumscripţia 
Tribunalului Hunedoara, se prezintă după cum urmează: 
  -La Judecătoria Brad, s-au înregistrat pe rol, în anul 2011, 3263 cauze  
(2746 cauze nou intrate + 517 cauze rămase pe stoc),  faţă de 2578 cauze în anul 
2009 (2173 cauze nou intrate + 405 cauze rămase pe stoc) şi faţă de 2712 cauze în 
anul 2010 (2169 cauze nou intrate + 543 cauze rămase pe stoc).  
Prin urmare, în anul 2011, se constată un plus de 685 cauze pe rol, faţă de anul 2009 
(+20,99%)  şi un plus de  551 cauze faţă de anul 2010(+16,88%). 
  -La Judecătoria Deva, s-au înregistrat pe rol, în anul 2011, 20187 
cauze (16405 cauze nou intrate + 3782 cauze rămase pe stoc), faţă de 13973 cauze în 
anul 2009 (11212 cauze nou intrate + 2761 cauze rămase pe stoc) şi faţă de 15330 
cauze în anul 2010 (11956cauze nou intrate + 3374 cauze rămase pe stoc). 
  Prin urmare, în anul 2011, se constată un plus de 6214 cauze pe rol, faţă 
de anul 2009 (+30,78%) şi un plus de  4857 cauze faţă de anul 2010 (+24,06%). 
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 -La Judecătoria Haţeg, s-au înregistrat pe rol, în anul 2011, 2431 
cauze (1735 cauze nou intrate + 696 cauze aflate pe stoc),  faţă de 2171 cauze în 
anul 2009  (1588 cauze nou intrate + 583 cauze rămase pe stoc) şi faţă de 2428 
cauze în anul 2010 ( 1778 cauze nou intrate + 650 cauze rămase pe stoc). 
  Prin urmare, în anul 2011, se constată un plus de 260 cauze pe rol, faţă 
de anul 2009  (+10,69%)  şi un plus de 3 cauze faţă de anul 2010  (+0,12%). 
  -La Judecătoria Hunedoara s-au înregistrat pe rol, în anul 2011, 7571 
cauze (6117 nou intrate + 1454 aflate pe stoc), faţă de 6635 cauze în anul 2009 
(5895 nou intrate + 740 aflate pe stoc) şi faţă de 7209 cauze în anul 2010 ( 6365 nou 
intrate + 844 aflate pe stoc). 
  Prin urmare, se constată un plus de 936 cauze faţă de anul 2009 
(+12,36%) şi un plus de 362 cauze faţă de anul 2010 ( +4,78%). 
  -La Judecătoria Orăştie, s-au înregistrat pe rol, în anul 2011, 2247 
cauze (1805 cauze nou intrate + 442 cauze rămase pe stoc)   faţă de 2174 cauze în 
anul 2009 (1754 cauze nou intrate + 420 cauze rămase pe stoc) şi faţă de 2594 cauze 
în anul 2010 ( 2138 cauze nou intrate + 456 cauze rămase pe stoc). 
  Prin urmare, în anul 2011, se constată un plus de 73 cauze pe rol, faţă 
de anul 2009 (3,25%) şi un minus de 347 cauze faţă de anul 2010 (-15,44%). 
  -La Judecătoria Petroşani, s-au înregistrat pe rol, în anul 2011, 14805 
cauze( 12549 cauze nou intrate +2256 cauze rămase pe stoc)  faţă de 13547 cauze în 
anul 2009 ( 11730 cauze nou intrate + 1817 cauze rămase pe stoc) şi faţă de 15088 
cauze în anul 2009 (12958 cauze nou intrate + 2130 cauze rămase pe stoc). 
  Prin urmare, în anul 2011, se constată un plus de 1258 cauze pe rol, faţă 
de anul 2009  (+ 8,49%)  şi un minus de  283 cauze faţă de anul 2010 (-1,91%). 
  S-a constatat creşterea volumului de activitate, în anul 2011, la 
Judecătoria Deva, Judecătoria Hunedoara, Judecătoria Haţeg, Judecătoria Brad şi 
scăderea volumului de activitate în anul 2011, la Judecătoria Petroşani şi  
Judecătoria Orăştie. 
  Volumul de activitate al judecătoriilor , comparativ pe anii 2009-2010-
2011, este cuprins în anexa nr. 10. 
  Dosarele aflate pe rolul judecătoriilor în anul 2010, sunt reprezentate în 
graficul nr. 3. 

  
II.1.2. Încărcătura pe judecător la instanţele din 

circumscripţia Tribunalului Hunedoara. 
 
  a)Încărcătura pe judecător la Tribunalul Hunedoara. 
  Tribunalul Hunedoara are prevăzut în statul de funcţiuni un număr de 
35 posturi de judecător, din care în prima jumătate a anului 2011,  au fost ocupate 29 
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posturi de judecător iar in a doua jumătate a anului 2011, au fost ocupate 32 posturi 
de judecător. 
  În aceste condiţii şi având în vedere numărul de cauze aflate pe rolul 
instanţei în cursul anului 2011, s-a înregistrat o încărcătură pe judecător de 955 
cauze, faţă de 1045 cauze/judecător în anul 2009 şi 1119 cauze/judecător în anul 
2010. 
  Volumul mediu de cauze soluţionate, pe judecător, la Tribunalul 
Hunedoara a fost de 782 cauze în anul 2011  faţă de 746 cauze în anul 2009 şi 735 
cauze în anul 2010. 

Situaţia comparativă pe anii 2009-2010-2011 privind încărcătura pe 
judecător la Tribunalului Hunedoara este cuprinsă în tabelul anexa nr.20. 
 Luat separat pe secţii se constata ca cea  mai mare  încărcătură este la 
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, unde s-a înregistrat  un 
număr mediu de 1195 cauze/ judecător, fata de 930 cauze/ judecător la Secţia I 
Civila, 323 cauze/ judecător la Secţia penal şi 553 cauze la Secţia Litigii de Munca si 
Asigurări Sociale. 
 Situaţia privind încărcătura pe judecător, pe secţii si pe materii este 
cuprinsa este cuprinsă în tabelul anexa nr.20A. 
 

b)Încărcătura pe judecător la judecătorii. 
Judecătoria Brad a avut în cursul anului 2011, 2,5 posturi de judecător 

ocupate iar  încărcătura pe judecător, a crescut faţă de anul 2009 şi 2010, de la 859 
respectiv  678, la 1305 cauze în anul 2011. 
  Volumul mediu de cauze soluţionate, pe judecător, la Judecătoria Brad, 
a fost de 1006 cauze în anul 2011, faţă de  678 cauze în anul 2009 şi faţă de 549 
cauze în anul 2010. 
  Judecătoria Deva are prevăzut în statul de funcţiuni un nr. de 16 
posturi de judecător, din care în cea mai mare parte a anului 2011, au fost ocupate, în 
medie, 13 posturi de judecător. 
  În aceste condiţii şi având în vedere creşterea numărului de cauze 
înregistrate pe rolul instanţei, faţă de anii 2009 şi 2010, în cursul anului 2011 s-a 
înregistrat o încărcătură pe judecător de 1553 cauze, faţă de 1215 cauze în anul 2009 
şi 1394 cauze în anul 2010. 
  Volumul mediu de cauze soluţionate, pe judecător, la Judecătoria Deva, 
a fost de 1120 cauze în anul 2011 faţă  de 922 cauze în anul 2009 şi  faţă de 1050 
cauze în anul 2010. 
  Judecătoria Haţeg are prevăzut în statul de funcţiuni un număr de 4 
posturi de judecător, în cursul anului 2011 fiind ocupate 3 posturi de judecător. 
  În aceste condiţii, încărcătura pe judecător a fost de 810 cauze, faţă de 
543 cauze în anul 2009 si aproape egală cu cea din anul 2010 când a fost de 809 
cauze.  
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Volumul mediu de cauze soluţionate, pe judecător, la Judecătoria 

Haţeg, a fost de 600 cauze în anul 2011,  faţă de 380 cauze în anul 2009 şi faţă de 
577 cauze în anul 2010. 
  Judecătoria Hunedoara  are prevăzut în statul de funcţiuni un număr 
de 12 judecători, iar în cursul anului 2011, au fost ocupate, în medie, 6 posturi de 
judecător. 
  În aceste condiţii încărcătura pe judecător a fost de 1262 cauze, faţă 758 
cauze în anul 2009 şi faţă de 1202 cauze în anul 2010. 
  Volumul mediu de cauze soluţionate, pe judecător, la Judecătoria 
Hunedoara, a fost de 1146 cauze în anul 2011  faţă de 662 cauze în anul 2009 şi faţă 
de  959 cauze în anul 2010  . 
  Judecătoria Orăştie a avut în cursul anului 2011, 2 posturi de 
judecător ocupate, iar  încărcătura pe judecător a fost de 1124 cauze în anul 2011, 
faţă de 544 cauze în anul 2009 şi faţă de 865 cauze în anul 2010. 
  Volumul mediu de cauze soluţionate, pe judecător, la Judecătoria 
Orăştie, a fost de 854 cauze în anul 2011 faţă  430 cauze în anul 2009 şi faţă de 717 
cauze în anul 2010. 
  Judecătoria Petroşani are prevăzut în statul de funcţiuni un număr de 
18 posturi de judecător, iar în cursul anului 2011, au fost ocupate, în medie, 12,42 
posturi de judecător. 
  În aceste condiţii încărcătura pe judecător a crescut la 1192 cauze în 
anul 2011  faţă  de 903 cauze în anul 2009 şi faţă de 1006 cauze în anul 2010. 
 Volumul mediu de cauze soluţionate, pe judecător, la Judecătoria 
Petroşani, a fost de 1007 cauze în anul 2011, faţă 761 cauze în anul 2009 şi faţă de 
855 cauze în anul 2010. 
  Datele cuprinzând indicii statistici care definesc starea infracţională, la 
tribunal şi judecătorii, precum şi desfăşurarea pedepselor pentru cei condamnaţi 
definitiv, comparativ  2009-2010-2011, sunt cuprinse în anexele  nr. 17 şi nr. 18 şi 
nu fac obiectul unei analize detaliate în prezentul material de bilanţ. 
  Media cauzelor soluţionate, pe judecător, la tribunal şi judecătorii este 
cuprinsă în anexa nr. 20. 
  În graficul nr. 6 este reprezentat volumul mediu de cauze soluţionate, 
pe judecător, la judecătorii. 
  Numărul şedinţelor pe judecător, la tribunal şi la judecătorii,  este 
reprezentat în graficul nr. 7. 
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 II.1.3.Operativitatea la nivelul instanţelor din circumscripţia 
Tribunalului Hunedoara. 

 
  a)Operativitatea Tribunalului Hunedoara în anul 2011. 
  Indicele general de operativitate la Tribunalul Hunedoara, în anul 2011, 
a fost de 67,79%,  mai crescut fata de anul 2010 când a fost de 66,68% şi mai scăzut 
decât in anul 2009 când a fost de 73,68%. 
  La calculul indicelui general de operativitate menţionat mai sus au fost 
avute în vedere şi dosarele de insolvenţă, dosare care prin natura lor au un termen 
foarte lung de soluţionare şi influenţează în mod negativ indicele de operativitate. 
  Operativitatea generală la Tribunalul Hunedoara în anul 2011, fără 
insolvenţă, a fost de 73,37%, comparabil egală cu cea din 2010 când a fost de 
73,66% şi mai mică decât în anul 2009 când a fost de 79,32%. 
  Chiar dacă indicele general de operativitate al instanţei în anul 2011 a 
fost mai mic decât în anul 2009 însă aproximativ egal cu cel din anul 2010, apreciem 
că activitatea instanţei din acest punct de vedere a fost totuşi bună, în condiţiile în 
care instanţa a funcţionat, în medie, cu 29 de judecători din schema de 35 şi s-au 
înregistrat, în anul 2011, cu prim termen în anul 2012, un număr de 1809 cauze.  
  În anul 2011 s-au soluţionat de Tribunalul Hunedoara 11895 cauze, cu 
1278 mai multe cauze decât în anul 2009 (+10,74%) şi cu 1623 mai multe cauze 
decât în anul 2010 ( 13,64%). 
  Cu toate că stocul de dosare a crescut, în anul 2011, la 6629 dosare, de 
la 4725  în anul 2009 şi 6106 în anul 2010, raportând la volumul mare de cauze ce a 
revenit spre soluţionare fiecărui judecător, în condiţiile deficitului mare de 
judecători, apreciem că activitatea instanţei a fost bună.  
  Analiza comparativă a operativităţii pe instanţă se regăseşte în anexa 
nr. 1. 
  Vom prezenta, în continuare, indicii de operativitate pe secţii şi pe 
materii. 
  Având în vedere specificul dosarelor de insolvenţă (Legea nr. 85/2006), 
apreciem că operativitatea generală la nivelul Tribunalului Hunedoara ar trebui 
analizată fără a se lua în calcul dosarele din materia insolvenţei. 
  În anexa nr. 4A este evidenţiată operativitatea de rezolvare a cauzelor 
la Tribunalul Hunedoara, pe secţii şi faze procesuale, 2009-2010-2011, cu insolvenţa 
inclusă. 
  În anexa nr. 4B se evidenţiază activitatea şi operativitatea la Tribunalul 
Hunedoara pe materii,  2009-2010-2011, fără insolvenţă. 

          În anexa nr. 4C se evidenţiază activitatea şi operativitatea la Tribunalul 
Hunedoara pe judecatori,  la Secţia I civilă pe anul  2011. 
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 În anexa nr. 4D se evidenţiază activitatea şi operativitatea la Tribunalul 
Hunedoara pe judecatori,  la Secţia penală, în anul 2011. 
  În anexa nr. 4E se evidenţiază activitatea şi operativitatea la Tribunalul 
Hunedoara pe judecatori,  la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
pe anul 2011.  
 În anexa nr. 4F se evidenţiază activitatea şi operativitatea la Tribunalul 
Hunedoara pe judecatori-sindici,  la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ 
şi fiscal, pe anul 2011. 
 În anexa nr. 4G se evidenţiază activitatea şi operativitatea la Tribunalul 
Hunedoara pe judecatori, la secţia de litigii de muncă şi asihurări sociale, pe anul 
2011. 
 
 1)SECŢIA CIVILĂ 
 
  În anul 2011, s-au soluţionat la nivelul acestei secţii, 2228 cauze, ceea 
ce a condus la o operativitate generală pe secţie de 66,67%, mai scăzută decât în anul 
2009, când s-a înregistrat o operativitate de 74,29% şi faţă de anul 2010, când a fost 
de 68,86%. 
  Analizând indicii de operativitate pe faze procesuale, se constată 
următoarele: 
  În anul 2011, s-au soluţionat 568 fonduri civile, faţă 536 fonduri civile 
în anul 2009 şi 585 fonduri civile în anul 2010. 
  Operativitatea a crescut fata de anul 2010 când a fost de 53,77% şi  a 
scăzut fata de anul 2009 când a fost de 75,18%. 
 Nivelul scăzut al operativităţii a fost determinat de amânarea 
soluţionării cauzelor întemeiate pe dispoziţiile Legii nr.221 din 2009 privind 
condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, 
pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. 
 Astfel,  în cursul anului 2011, din totalul de 272  cauze aflate pe rol, a 
fost soluţionat un număr de 90 de cauze întemeiate pe dispoziţiile legale mai sus 
arătate, rămânând un stoc de 182 cauze.  
În acest sens trebuie relevata împrejurarea care a determinat o tergiversarea 
soluţionării unor dosare de fond având ca obiect pretentii întemeiate pe dispoziţiile 
Legii nr.221/2009. 
             Aplicarea deciziilor Curţii Constituţionale nr.1358/2010 şi nr. 
1360/2010 unui proces pendinte şi suprimarea temeiului juridic al acordării daunelor 
morale pentru persoanele prevăzute de art.5 din Legea nr.221/2009, ce declanşaseră 
procedurile judiciare, în temeiul unei legi accesibile şi previzibile, a fost apreciata la 
un moment dat de către multe instanţe din tara ca poate fi asimilată intervenţiei 



 17

legislativului în timpul procesului şi ca ar crea  premisele unei discriminări între 
persoane care, deşi se găsesc în situaţii obiectiv identice, beneficiază de un tratament 
juridic diferit, în funcţie de deţinerea sau nu a unei hotărâri definitive la data 
publicării celor două decizii ale instanţei de contencios constituţional.  
             Datorita practicii judiciare neunitare în aceasta materie, a instanţelor din 
întreaga ţară, s-a pricinuit o amânare repetata a soluţionării dosarelor in discuţie la 
Secţia I Civilă a Tribunalului Hunedoara, insa în  urma cristalizării practicii Curţii de 
Apel Alba-Iulia în a cărei raza de competenta se află si Tribunalul Hunedoara, în 
semestrul al 2-lea s-a realizat o practică unitara în  conformitate cu practica instanţei 
de control judiciar. 
  Stocul de dosare nesoluţionate a crescut  foarte mult faţă de anii 2009 şi 
2010, de la 193, respectiv 225, la 556.    

Numărul de dosare suspendate a scăzut la 38 de cauze in anul 2011 faţă 
de 48 cauze in anul 2009 şi 53 în anul 2010. 
  În anul 2011, s-au soluţionat 271 apeluri civile, faţă de 362 apeluri 
civile în anul 2009, respectiv 393 apeluri civile în anul 2010. 
  Operativitatea în soluţionarea apelurilor civile a fost de 70,94% în anul 
2011, mai mare decât în anul 2009 când a fost de 69,62%, şi mai mică faţă de anul 
2010 când a fost de 82,56% . 
  Stocul de apeluri nesoluţionate în anul 2011 a fost de 141 dosare, cu 
mult mai mic  decât în anii 2009 şi 2010, când a fost de 177, respectiv 203 cauze. 
  Apelurile suspendate au scăzut la 31 cauze în 2011,  faţă de 45 cauze în 
2009 şi 58 cauze în 2010.   
În anul 2011, au fost soluţionate 1389 recursuri civile, faţă de 1269 recursuri civile 
soluţionate în anul 2009 , respectiv 1311 recursuri civile în anul 2010. 
  Operativitatea la recursuri civile a fost de 70,69% în anul 2011, mai 
redusă faţă de anii 2009 şi 2010, când a fost de 75, 36% şi respectiv 74,49%. 
  Stocul de dosare suspendate în cazul recursurilor civile , în anul 2011, a 
fost de 94 dosare, faţă de 180 dosare în anul 2010, respectiv 136 în anul 2009.  
  Operativitatea Secţiei  I civile pe anii 2009-2010-2011  este cuprinsă în 
anexa  nr. 5. 
 
  2)SECŢIA a II-a CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI 
FISCAL 
 

În anul 2011, s-au soluţionat la această secţie 5688 cauze (incluzând şi 
insolvenţa), cu 1258 mai multe cauze decât în anul 2009 (+22,11%) şi cu 1622 mai 
multe cauze decât în anul 2010  (+28,51%). 
  Indicele de operativitate pe secţie a fost de  61,09 %, faţă de 68,55% în 
anul 2009 şi respectiv 58,26% în anul 2010. 
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TRIBUNALUL HUNEDOARA– Raport de activitate pe anul 2011 

 
  Analizând activitatea secţiei pe faze procesuale şi materii, se constată 
următoarele: 
 În anul 2011, s-au soluţionat 1907 fonduri civile-litigii cu profesioniştii, 
faţă de 1011 fonduri civile-litigii cu profesioniştii în anul 2009 şi 922 fonduri civile-
litigii cu profesioniştii în anul 2010, astfel încât operativitatea, în anul 2011, a fost 
de 93,39%, faţă de 83,07%  în anul 2009, respectiv 78,94% în anul 2010.  
 Această creştere a operativităţii se datorează, în parte   numărul de 1472 
de cauzele comerciale intrate in anul 2011, având ca obiect dizolvări de societăţi 
comerciale.În prezent însă nu mai constituie motiv de dizolvare, nedepunerea 
situaţiilor financiare anuale ale  unei persoane juridice supuse înregistrării la Oficiul 
Registrului Comerţului, cereri ce reprezentau aproximativ 99% din totalul cererilor 
de dizolvare. 
 În anexa nr. 5A se evidenţiază activitatea şi operativitatea litigiilor de 
fond privind cauzele cu profesionişti,  la Tribunalul Hunedoara pe anii 2009-2010-
2011. 
 În anul 2011, s-au soluţionat 537 de recursuri civile-litigii cu 
profesioniştii, faţă de 555 în anul 2009 şi 506 în anul 2010. 
  Indicele de operativitate la recursuri civile-litigii cu profesioniştii a fost 
de 76,71%, cu mare decât cel înregistrat în anul 2010, când a fost de 68,94% şi mai 
redus decât în anul 2009, când a fost de 82,34%. 
În anul 2011, s-au soluţionat 1530 fonduri de contencios, mai multe decât in anul 
2010 când s-au soluţionat 1222 cauze si   mai puţine decât în anul 2009, când s-au 
soluţionat 1519 cauze. 
  Operativitatea în ceea ce priveşte soluţionarea fondurilor de contencios 
a fost de 51,62 %,  mult mai scăzută decât operativitatea înregistrată în anii 2009 şi 
2010, când a fost de  81,49%, respectiv 74,38% 
 Prin apariţia Ordonanţei de urgenta nr. 218 din 10 decembrie 2008 
privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru 
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si ulterior a Ordonanţei de urgenta 
nr. 117 din 29 decembrie 2009 pentru aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare 
pentru autovehicule, publicat in Monitorul Oficial nr. 926 din 30 decembrie 2009, în 
cursul anului 2011 au fost înregistrate multe cauze având ca obiect restituirea taxei 
de poluare cat si obligarea la înmatricularea autovehiculelor fără plata taxei de 
poluare. 
 În anul 2011 s-au soluţionat 803 recursuri de contencios, faţă de 669  
recursuri în anul 2009 şi 857 recursuri în anul 2010. 
  În ceea ce priveşte operativitatea soluţionării recursurilor de contencios, 
s-a înregistrat o creştere, faţă de anul 2010, când a fost de 70,53%,  si o scădere fata 
de anul 2009 când a fost de 80,60% 
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  În ceea ce priveşte dosarele de insolvenţă, în anul 2011 s-au soluţionat 
911 cauze, mai multe decât în anii 2009 şi 2010, când s-au soluţionat 676 cauze, 
respectiv  559 cauze. 
  Indicele de operativitate în materia insolvenţei a crescut  în anul 2011 la 
35,36%, faţă  de 25,19% in anul 2010 şi de 36,01% în anul 2009. 
  În anexa nr. 7 este evidenţiată operativitatea secţiei pe faze procesuale 
şi materii, comparativ  2009-2010-2011, cu insolvenţa inclusă. 
  Menţionăm că în dosarele de insolvenţă sunt pronunţate mai multe 
hotărâri de către judecătorii sindici, ca urmare a contestaţiilor formulate, a cererilor 
privind anulări de acte, a altor cereri formulate, care sunt înregistrate la dosarele de 
insolvenţă şi care soluţionate fiind, primesc număr de hotărâre, si sunt evidenţiate 
statistic cu număr de dosare asociate, insa acestea nu au fost avute in vedere la acest 
calcul. 
 În această situaţie se află un nr. de 1652 hotărâri pronunţate în dosarele 
de insolvenţă care nu au fost avute în vedere la stabilirea coeficientului de 
operativitate. 
  Procedura prevăzută de Legea nr. 85/2006, care a abrogat Legea nr. 
64/1995, republicată, este amplă şi de durată, presupune inventarierea bunurilor, 
evaluarea, valorificarea acestora şi distribuirea preţului, iar la fiecare operaţiune 
enunţată există posibilitatea formulării de contestaţii sau opoziţii care trebuie 
soluţionate, iar soluţiile pronunţate sunt atacate de multe ori cu recurs. 
  De menţionat, de asemenea, că sunt administratori ai societăţilor 
debitoare care refuză colaborarea cu lichidatorul sau administratorul judiciar, 
îngreunând în acest mod desfăşurarea activităţii în această materie, astfel încât 
procedura stagnează, iar dosarele nu pot fi soluţionate prin închiderea proceduri, cu 
celeritate. 
 Apreciem că operativitatea secţiei este mai aproape de adevăr prin 
necuprinderea dosarelor de insolvenţă sau prin includerea în datele statistice a 
hotărârilor date până la încheierea procedurii. 
  Operativitatea generală pe secţie prin neincluderea dosarelor de 
insolvenţă este de 70,93%. 
  În anexa nr.6 este evidenţiată operativitatea secţiei pe faze procesuale 
şi materii, comparativ 2009-2010-2011, fără insolvenţă. 
  În anexa nr. 7A este evidenţiată operativitatea în materie de insolvenţă, 
comparativ 2009-2010-2011. 
 

 3)SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE 
 
  În cursul anului 2011, la această secţie s-au soluţionat 2766 cauze, faţă 
de 2377 cauze în anul 2009 şi 2352 cauze în anul 2010. 
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TRIBUNALUL HUNEDOARA– Raport de activitate pe anul 2011 

 
 Indicele de operativitate pe secţie, în anul 2011, a fost de 77,98%, mai 
ridicat decât în anii 2009 şi 2010, când a fost de 75,39%, respectiv de 69,98%. 
  Analizând operativitatea secţiei pe materii, se constată următoarele: 
 În ceea ce priveşte litigiile de muncă, în anul 2011 s-au soluţionat 2155 
cauze, faţă de 2035 în anul 2009 şi respectiv 2011 cauze în anul 2010. 
  Indicele de operativitate pe această materie a fost de 77,41%, în anul 
2011,  mai ridicat decât în anii 2009 şi 2010, când a fost de 76,42%, respectiv 
72,63%. 
  În ceea ce priveşte cauzele de asigurări sociale, în anul 2011 s-au 
soluţionat 611 cauze,  faţă de  342 în anul 2009, respectiv 341 în anul 2010. 
  Indicele de operativitate pe această materie a fost de 80,08%, în anul 
2011, mult mai ridicat decât în anii 2009 şi 2010, când a fost de 69,80%, respectiv 
57,60%. 
 Stocul de dosare rămase nesoluţionate în anul 2011 a fost de 1314 
cauze, din care 533 sunt suspendate, majoritatea urmând a fi repuse pe rol în primul 
trimestru al anului 2012, ca urmare a împlinirii termenului de perimare. 
 În anexa nr. 8 este evidenţiată operativitatea secţiei în întregul ei şi pe 
materii. 
 
  4)SECŢIA PENALĂ 
 
  În cursul anului 2011, la această secţie s-au soluţionat 1213 cauze, 
înregistrându-se o diminuare faţă de anii 2009 şi 2010, când s-au soluţionat 1643 
cauze, respectiv  1565 cauze. 
  Indicele de operativitate pe secţie, în anul 2011 a fost de 90,05%, mai 
crescut decât în anii 2009 şi 2010, când a fost de 87,49% şi respectiv 89,84%. 
  Analizând activitatea secţiei pe faze procesuale, se constată 
următoarele: 
  În cursul anului 2011, s-au soluţionat 624 fonduri, faţă de 561 fonduri 
în anul 2009, respectiv 496 fonduri în anul 2010. 
  Indicele de operativitate în ceea ce priveşte fondurile penale a fost de 
88,64%, mai scăzut decât cel din anul 2009, când a fost de 90,78% şi decât cel din 
anul 2010, când a fost de 90,35%. 
  În cursul anului 2011, s-au soluţionat 130 apeluri penale, mai puţine 
decât în anii 2009 şi 2010, când s-au soluţionat 360, respectiv 402 apeluri penale. 
  Indicele de operativitate în ceea ce priveşte apelurile penale a fost de 
98,48% în anul 2011,  mai ridicat decât cel din anii 2008 şi 2009, când a fost de 
74,07%, respectiv 85, 35%. 
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  În ceea ce priveşte recursurile penale, în cursul anului 2011 s-au 
soluţionat 459 recursuri, faţă de  722 recursuri în anul 2009, respectiv 667 recursuri 
în 2010. 
  Indicele de operativitate în ceea ce priveşte recursurile penale a fost de 
89,82%, mai scăzut faţă de anul 2009, când a fost de 93,28 % şi decât cel din anul 
2010, când a fost de 92,38%. 
  Stocul de dosare nesoluţionate pe secţie s-a diminuat semnificativ, faţă 
de anii 2009 şi 2010, când a fost de 235, respectiv 177, la 136 în anul 2011. 
  În anexa nr. 9 este evidenţiată operativitatea în cadrul secţiei, 
comparativ  2009-2010-2011. 
  Reprezentarea grafică a ponderii dosarelor soluţionate în anul 2011 la 
Tribunalul Hunedoara, pe secţii, este cuprinsă în graficul nr. 4.  
 
  
  b)Operativitatea judecătoriilor din circumscripţia Tribunalului 
Hunedoara. 
  Indicele de operativitate la nivelul tuturor judecătoriilor a fost, în anul 
2011, de 81,07%, faţă de 84,08% în anul 2009, respectiv 83,25% în anul 2010. 
  În anexa nr. 10 este prezentată operativitatea tuturor judecătoriilor 
comparativ  2009-2010-2011. 
  Judecătoria Brad  a avut în cursul anului 2011 un indice de 
operativitate de 78,36%, mai scăzut decât în anii 2009 şi 2010, când a fost de 
81,50%, respectiv de 83,75%. 
  La această judecătorie s-au soluţionat, în anul 2011, 2516 cauze, faţă de 
2035 cauze în anul 2009 şi 2195 în anul 2010, iar stocul de dosare  a crescut faţă de 
anul 2009, când a fost de 405 cauze, şi a scăzut faţă de anul 2010, când a fost de 543 
cauze, la 517 cauze în anul 2011. 
  Analizând operativitatea pe materii, se constată următoarele: 
  În materie civilă, în anul 2011 s-au soluţionat 2302 cauze, faţă de  1836 
cauze în anul 2009, respectiv 2028 în anul 2010, iar indicele de operativitate a fost 
de 78,33%, faţă de  81,60% în anul 2009, respectiv 85,14% în anul 2010. 
  În materie penală, în anul 2011 s-au soluţionat 214 cauze, faţă de 199 
cauze în anul 2009, respectiv 167 cauze în anul 2010, iar indicele de operativitate a 
fost de 78,68%, faţă de 80,57% în anul 2009, respectiv 69,87% în anul 2010. 

Operativitatea la Judecătoria Brad este evidenţiată în anexa nr. 11. 
  Judecătoria Deva a avut în  cursul anului 2011 un indice de 
operativitate de 72,83%, mai scăzut decât în anul 2009, când a fost de 79,79% şi mai 
scăzut decât în anul 2010, când a fost de 78,34%.   
  La această judecătorie s-au soluţionat, în cursul anului 2011, un număr 
de  14560 cauze, faţă de 10599 cauze în anul 2009, respectiv 111548 cauze în anul 
2010.  
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 Analizând operativitatea pe materii la această instanţă, se constată 
următoarele: 
  În cursul anului 2011, s-au soluţionat 12375 cauze în materie civilă, faţă 
de  8720 cauze în anul 2009, respectiv 9848 cauze în anul 2010 şi s-a înregistrat un 
indice de operativitate de 70,68%, mai scăzut decât în anul 2009, când a fost de 
78,49% şi mai scăzut decât în anul 2010, când a fost de 77,81%. 
  În materie penală, în cursul anului 2011 s-au soluţionat 2185 cauze, faţă 
de 1879 cauze în anul 2009, respectiv 1700 cauze în anul 210 şi s-a înregistrat un 
indice de operativitate de 88,03% , mai ridicat  decât în anii 2009 şi 2010, când s-a 
înregistrat un indice de 86,47%, respectiv 81,57%. 
   Operativitatea la nivelul Judecătoriei Deva este evidenţiată în anexa nr. 12. 
   Judecătoria Haţeg a avut în cursul anului 2011 un indice de 
operativitate de 78,07%, mai crescut decât în anii 2009 şi 2010, când a fost de 
74,67%, respectiv 75,67%. 
  La această judecătorie s-au soluţionat, în cursul anului 2011, un nr. de 
1801 cauze, faţă de 1521 cauze în anul 2009, respectiv 1732 cauze în anul 2010. 
  Analizând operativitatea pe materii la această instanţă, se constată 
următoarele: 
  În cursul anului 2011, s-au soluţionat 1661 cauze civile, faţă de 1340 
cauze în anul 2009, respectiv 1543 în anul 2010 şi s-a înregistrat un indice de 
operativitate de 79,89%, mai crescut decât în anii 2008 şi 2009, când s-a înregistrat 
un indice de operativitate de 75,03%, respectiv 76,46%. 
  În materie penală, în cursul anului 2011, s-au soluţionat 140 cauze, faţă 
de 181 cauze în anul 2009, respectiv 189 cauze în anul 2010 şi s-a înregistrat un 
indice de operativitate de 61,40%, mai scăzut decât în anul 2009, când s-a înregistrat 
un indice de operativitate de 72,11% şi mai scăzut decât în anul 2010, când s-a 
înregistrat un indice de operativitate de 69,74%. 
 Operativitatea la nivelul Judecătoriei Haţeg este evidenţiată în anexa  nr. 13. 
 
  Judecătoria Hunedoara a avut în cursul anului 2011 un indice de 
operativitate de 94,14%, mai crescut decât în anii 2009 şi 2010, când a fost de 90, 
09%, respectiv de 84,61%. 
  La această judecătorie s-au soluţionat, în cursul anului 2011, un nr. de  
6873 cauze, faţă de  5791cauze în anul 2009, respectiv 5755 în anul 2010. 
  Analizând operativitatea pe materii la această instanţă, se constată 
următoarele: 
  În materie civilă, în cursul anului 2011, s-au soluţionat 6497 cauze, faţă 
de 5474 cauze în anul 2009, respectiv 5434 cauze în anul 2010 şi s-a înregistrat un 
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indice de operativitate de 94,17%, mai ridicat decât în anii 2009 şi 2010, când 
indicele de operativitate a fost de 90,23%, respectiv 84,75%. 
  În materie penală, în cursul anului 2011, s-au soluţionat 376 cauze, faţă 
de 317 cauze în anul 2009, respectiv 321 cauze în anul 2010 şi s-a înregistrat un 
indice de operativitate de 93,53%, mai ridicat decât în anii 2009 şi 2010, când a fost 
de 87,81%, respectiv 82,31%. 
  Operativitatea la nivelul Judecătoriei Hunedoara este evidenţiată în 
anexa  nr. 14. 
 
 Judecătoria Orăştie a avut în cursul anului 2011 un indice de 
operativitate de 79,33%, faţă de 82,76% în anul 2009, respectiv 85,98% în anul 
2010. 
  La această judecătorie s-au soluţionat 1708 cauze, în cursul anului 
2011, faţă de 1718 cauze în anul 2009, respectiv 2152 cauze în anul 2010. 
  Analizând operativitatea pe materii la această instanţă, se constată 
următoarele: 
  În materie civilă, în cursul anului 2011, s-au soluţionat 1555 cauze, faţă 
de 1564 cauze în anul 2009, respectiv 1980 cauze în anul 2010 şi s-a înregistrat un 
indice de operativitate mai scăzut, de 79,42%, faţă de indicele de operativitate din 
anul 2009,  de 83,06%, respectiv 86,46% în anul 2010. 
  În materie penală, în  cursul anului 2011, s-au soluţionat 153 cauze, faţă 
de 154 cauze în anul 2009, respectiv 172 cauze în anul 2010 şi s-a înregistrat un 
indice de operativitate de 78,46%, faţă de  
indicele de operativitate din anul 2009 de 79,79%, respectiv 80,75% în anul 2010. 
 Operativitatea la nivelul Judecătoriei Orăştie este evidenţiată în anexa  nr. 15. 
 
  Judecătoria Petroşani a avut în cursul anului 2011 un indice de 
operativitate de 87,27%, faţă de 87,66% în anul 2009, respectiv 88,21% în anul 
2010. 
  La această judecătorie, în cursul anului 2011, s-au soluţionat 12509 
cauze, faţă de 11417 cauze în anul 2009, respectiv 12832 cauze în anul 2010. 
  Analizând operativitatea pe materii la această instanţă, se constată 
următoarele: 
  În materie civilă, în cursul anului 2011, s-au soluţionat 11532 cauze, 
faţă de 10484 cauze în anul 2009, respectiv 11914 cauze în anul 2010 şi s-a 
înregistrat un indice de operativitate de 87,27%, mai scăzut decât în anii 2009 şi 
2010, când a fost de 87,81%, respectiv 88,47%. 
  În materie penală, în cursul anului 2011, s-au soluţionat 977 cauze, faţă 
de 933 cauze în anul 2009, respectiv 918 cauze în anul 2010 şi s-a înregistrat un 
indice de operativitate de 87,23%,  mai ridicat decât în anii 2009 şi 2010, când a fost 
de 86,07%, respectiv 85,00%. 
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TRIBUNALUL HUNEDOARA– Raport de activitate pe anul 2011 

 
       Operativitatea la nivelul Judecătoriei Petroşani este evidenţiată în anexa  nr. 16. 
  Reprezentarea grafică a ponderii dosarelor soluţionate de fiecare 
judecătorie în parte, în anul 2010 şi totalul dosarelor soluţionate de judecătorii, se 
regăseşte în graficul nr. 5.  
 

 
II.2 Aspecte calitative pentru activitatea instanţei 

 
 II.2.1.Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate. 
Indicele de desfiinţare la nivelul instanţelor din circumscripţia Tribunalului 

Hunedoara. 
 
 În cursul anului 2011, au fost atacate cu apel 130 hotărâri pronunţate de 
judecătorii în materie penală şi 271 de hotărâri pronunţate de judecătorii în materie 
civilă. 
 Indicele de desfiinţare în anul 2011, în apelurile penale, a fost de 
51,54%, fiind admis apelul în 67 de cauze, din care în 5 cauze s-a dispus trimiterea 
cauzei spre rejudecare şi în 62 s-a schimbat hotărârea. 
 Indicele de desfiinţare în materie penală în anul 2011, de 51,54%, este 
mai mic decât cel din 2010, când a fost de 31,84%. 
 Indicele de desfiinţare în anul 2011 în apelurile civile a fost de 37,27% 
fiind admis apelul în 101 de cauze, din care în 3 cauze s-a trimis cauza spre 
rejudecare, iar în 98 cauze s-a schimbat hotărârea. 
 Comparativ cu anul 2011, indicele de desfiinţare în materie civilă a 
hotărârilor din apel a scăzut la  37,27%, faţă de 43,26%   în anul 2010 şi  a crescut de 
la 33,70% în anul 2009. 
 În anexa nr. 22 se evidenţiază schimbarea hotărârilor pronunţate de 
judecătorii, în apel. 
 În cursul anului 2011, au fost atacate cu recurs hotărârile pronunţate de 
judecătorii în 1430 cauze în materie civilă, în 473 cauze în materie comercială, în 
670 cauze în materia contenciosului administrativ şi în 456 cauze în materie penală. 
 Indicele de casare în materie civilă în anul 2011 a fost de 40,39%, mai 
mare decât în anul 2010 când  a fost de  36,77 % şi  mai mare şi decât în anul 2009 
când a fost de 39,48%, fiind admise 561 recursuri din care 62 cu trimitere spre 
rejudecare şi în 499 de cauze s-a schimbat hotărârea. 
 Indicele de casare în materia cauzelor cu profesionişti (fosta materie 
comercială) în anul 2011 a fost de 43,58%, mai mare decât în anul 2010, când a fost 
de 39,72% şi semnificativ mai mare  decât în anul 2009, când a fost de 21,80%, fiind 
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admise 201 de recursuri, din care 21 cu trimitere spre rejudecare, iar în 180 s-a 
schimbat hotărârea. 
 Indicele de casare în contencios în anul 2011 a fost de 30,64%, mai mic 
faţă de cel din 2010, când a fost de 32,09 % şi  mai mare faţă de cel din 2009, când a 
fost de 20,18%,  fiind admise 246 de recursuri din care 3 cu trimitere spre 
rejudecare, iar în 243 cauze s-a schimbat hotărârea. 
 Indicele de casare în materie penală, în anul 2011, a fost de 13,94%, 
comparativ egal cu de cel din 2010, când a fost de 13,79% şi  mai mare decât cel din 
2009, când a fost de 9,70%, fiind admise 64 de recursuri din care 3 cu trimitere spre 
rejudecare, iar în 64 s-a schimbat hotărârea. 
 În anexa nr. 23 se evidenţiază casarea hotărârilor pronunţate de 
judecătorii,  în recurs. 
 
 Principalele motive de casare/desfiinţare/modificare a hotărârilor 
instantelor de fond din raza de competenta a Tribunalului Hunedoara 
pronuntate in materie civila au fost cele referitoare la:  
• necercetarea fondului cauzei; 
• soluţionarea cauzei în mod greşit pe cale de excepţie; 
• schimbarea soluţiei, ca urmare a depunerii de noi înscrisuri în calea de atac; 
• aprecierea greşită a probelor ori reaprecierea probelor de către instanţele de 
apel sau recurs; 
• încălcarea principiului contradictorialităţii; 
• lipsa rolului activ al instanţei de judecată; 
• părţile se împacă în căile de atac, renunţă la judecarea acţiunii sau doresc  
desfacerea căsătoriei prin acordul lor; 
• impacari in calea de atac sau încheierea de tranzacţii în căile de atac; 
  
 Principalele motive de casare/modificare în materia litigiilor cu 
profesionisti şi de contencios administrativ şi fiscal au fost: 
 -vicii de procedură, determinate de necitarea părţilor la adresele indicate; 
 -nesoluţionarea fondului cauzelor în condiţiile în care s-au admis în mod 
netemeinic unele excepţii; 
                   -interpretarea greşită a dispoziţiilor legale incidente în cauză; 
                   -cadrul procesual incomplet; 
                  - nerespectarea jurisprudentei CEDO; 
 
 În materie penală, principalele motive de casare/desfiinţare au fost 
următoarele: 
 -greşita individualizare a sancţiunilor penale; 
 -hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluţia; 
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 -nerespectarea dreptului la apărare; 
 -greşita aplicare a legii; 
 -neîndeplinirea procedurii de citare conform dispoziţiilor cuprinse în 
Codul de procedură penală; 
 -stabilirea eronată a stării de fapt, raportat la probele administrate în 
cauze; 
 -nerespectarea dispoziţiilor legale privind judecata în cauzele cu minori; 
                   -greşita încadrare juridică a faptelor. 
 
 Evidenţiată separat pe judecătorii, situaţia se prezintă astfel: 
 La Judecătoria Deva au fost desfiinţate/casate 284 de cauze în materie 
civilă, 207 în materia contenciosului administrativ, 71 în materie penală, având în 
total un indice de desfiinţare/casare de 38,08%. 
 La Judecătoria Petroşani, au fost desfiinţate/casate 119 de cauze în 
materie civilă, 211 în materia contenciosului administrativ şi 11 în materie penală, 
având în total un indice de desfiinţare/casare de 33,90%. 
 La Judecătoria Hunedoara au fost desfiinţate/casate 93 de hotărâri în 
materie civilă, 43 hotărâri în materia contenciosului administrativ, 16 hotărâri în 
materie penală, având în total un indice de desfiinţare/casare de 32,07%. 
 La Judecătoria Orăştie, au fost desfiinţate/casate 41 de hotărâri în 
materie civilă, 24 hotărâri în materia contenciosului administrativ, 3 hotărâri în 
materie penală, având în total un indice de desfiinţare/casare de 33,66%. 
 La Judecătoria Haţeg, au fost desfiinţate/casate 48 de hotărâri în 
materie civilă, 24 hotărâri în materia contenciosului administrativ, 8 hotărâri în 
materie penală, având în total un indice de desfiinţare/casare de  37, 04%. 
 La Judecătoria Brad, au fost desfiinţate/casate 40 hotărâri în materie 
civilă, 10 hotărâri în materia contenciosului administrativ, 16 hotărâri în materie 
penală, având în total un indice de desfiinţare/casare de 30,70%. 
 În anexele nr. 25, 26, 27 se evidenţiază situaţia modificării/casării 
hotărârilor pronunţate de judecătorii. 
 În ceea ce priveşte atacabilitatea hotărârilor pronunţate în anul 
2011 de Tribunalul Hunedoara, se constată că, în materie civilă dintr-un număr de 
2228 hotărâri pronunţate, 173 de sentinţe pronunţate în fond de tribunal au fost 
atacate cu recurs, în materia litigiilor cu profesionişti ( fosta materie comercială) din 
2444 hotărâri pronunţate au fost atacate cu recurs 90 de sentinţe, în materie de 
contencios administrativ din 2333 hotărâri pronunţate au fost atacate cu recurs 957 
de sentinţe, şi in materia insolvenţei din 911 hotărâri pronunţate au fost atacate cu 
recurs un număr de 415  sentinţe. 
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 În materie penală, în anul 2011, din 1213 hotărâri pronunţate au fost 
atacate cu recurs 132 de sentinţe, iar în materia litigiilor de muncă şi asigurări 
sociale din 2766 hotărâri pronunţate, au fost atacate cu recurs un număr de 1377 de 
sentinţe. 
 În ceea ce priveşte fondurile atacate cu apel, în anul 2011, s-a constatat 
că au fost atacate un număr de 5 de sentinţe pronunţate în materie civilă, 22 de 
sentinţe pronunţate în materia litigiilor cu profesionişti ( fosta materie comercială)şi 
un număr de 20 de sentinţe pronunţate în materie penală. 
  În privinţa apelurilor atacate cu recurs în anul 2011, au fost atacate 18 
de decizii pronunţate în materie civilă şi 37 de decizii pronunţate în materie penală. 
 Din datele de mai sus reiese că indicele de atacabilitate pe Tribunalul 
Hunedoara a fost redus de 26,83% din care 12,53 % în materie panală, 7,99% în 
materie civilă, 4,58% în materia cauzelor cu profesionişti, 41,02% în materia 
contenciosului administrativ, 45,55% în materia insolvenţei şi 49,78% în materia 
litigiilor de muncă şi asigurări sociale. 
  

 
II.2.2.Elemente statistice privind durata de soluţionare a cauzelor,  

pe materii 
 
 Asigurarea soluţionării cauzelor cu celeritate, într-un termen rezonabil 
pentru justiţiabili, a constituit o preocupare constată a conducerii Tribunalului 
Hunedoara. 
Creşterea numărului de cauze nou intrate nu poate fi controlat de instanţă, astfel 
încât, conducerii instanţei nu-i rămâne decât să găsească mijloacele interne pentru 
depăşirea crizei, context în care, împreună cu preşedinţii celor patru secţii ale 
Tribunalului Hunedoara s-a asigurat, în cursul anului 2011, identificarea stocului de 
dosare şi s-au luat măsurile administrative pentru reducerea volumului de activitate 
la un nivel rezonabil, folosind pârghii cum ar fi :  

• fixarea termenelor de judecată între şedinţe stabilite; 
• analiza cauzelor obiective şi subiective care au determinat nejustificat 

amânarea judecării; 
• monitorizarea situaţiei dosarelor mai vechi de 1 an; 
• monitorizarea şedinţelor de judecată şi planificarea acestora în doi 

timpi; 
• verificarea activităţii grefierilor de şedinţă; 
• verificarea  menţinerii temeiurilor juridice de suspendare şi repunerea 

pe rol în mod repetat a unor dosare; 
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• aplicarea normelor de procedură privind sancţionarea faptelor prevăzute 

de lege care împiedică desfăşurarea în bune condiţii a proceselor şi implicit 
întârzierea nejustificată a soluţionării cauzelor. 
Pentru a stabili durata medie de soluţionare a cauzelor au fost monitorizate: 

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

date:  
- 1 an pentru cauzele în materie civilă şi fond funciar; 
- 1 an pentru cauzele în materie de minori şi familie (ca urmare a cauzelor cu 
element de extraneitate); 
- 6 luni pentru soluţionarea recursurilor; 
- 1 an pentru soluţionarea apelurilor; 
Pentru reducerea duratei de soluţionare a dosarelor la întâlnirile profesionale lunare 
cu judecătorii au fost analizate, probleme precum: 

-administrarea unor probe neconcludente sau nepertinente; 
-administrarea probelor în rate; 
-acordarea mai multor termene pentru audierea martorilor; 
-deficienţele în modul de citare; 
-nestabilirea obiectivelor expertizei la data încuviinţării; 

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

-precipitarea-scurtarea excesivă a procedurilor şi în consecinţă nu există timp 
de pregătire a apărării şi se pot adopta soluţii nedrepte; 

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

 Pentru anul 2011, în scopul soluţionării cu celeritate a cauzelor, am 
apreciat că soluţiile se află la nivelul fiecărui participant după cum urmează: 

• Soluţii la nivelul judecătorului: 
-cunoaşterea dosarului 
-aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege: amenzi, decădere, suspendare; 
-folosirea instituţiei comisiei rogatorii; 
-folosirea în mod  excepţional a amânării pronunţării hotărârii şi pentru o 

durată cât mai redusă. 
-admiterea, in baza art.156 C.pr.civ.,doar a acelor cereri de amânare pentru 

lipsa de apărare care sunt temeinic motivate si justificate 
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-identificarea  motivelor si formularea cererii de abţinere  din timp astfel încât 
sa fie posibila soluţionarea acesteia  înainte de termenul de judecata  

• Soluţii la nivelul instanţei: 
            -  întâlniri între judecători şi conducerea instanţei pentru analiza aspectelor 
administrative ce conduc la tergiversarea soluţionării cauzelor ( cum ar fi 
înregistrarea greşita pe rolul unei secţii a unor dosare unde competenta materiala de 
soluţionare a caii de atac aparţine altei sectii  ce determina acordarea unui nou 
termen de judecata in vederea transpunerii dosarului  de la o secţie la alta ) 

- consultări la nivelul Tribunalului, implicând conducerea instanţei, 
judecătorii, grefierii, avocaţii, experţii, cu privire la modalităţi de îmbunătăţire a 
procedurilor; 
 În aceste condiţii conducerii instanţei îi revine  obligaţia să ia măsuri 
pentru respectarea programului de activitate şi folosirea eficientă a timpului afectat 
acestuia de către întreg personalul instanţei pentru îndeplinirea la timp şi în condiţii 
de calitate a lucrărilor.  
 Prin aceasta nu se poate înţelege altceva, în privinţa activităţii a 
Tribunalului Hunedoara decât asigurarea tuturor condiţiilor administrative pentru 
împiedicarea eventualelor întârzieri în soluţionarea cauzelor sau afectarea celorlalte 
lucrări.  
 Managerial, la nivelul Tribunalului Hunedoara,  s-a reuşit rezolvarea 
supraîncărcării prin  trei paşi:  
-modificarea numărului maxim de cauze nou intrate;  
-modificarea gradului de complexitate cumulat al cauzelor nou intrate; 
-modificarea intervalelor de repartizare pentru cauzele repartizate pe secţii, 
complete, faze procesuale şi în  funcţie de tipurile de cauze. 
 Astfel, la sfârşitul anului 2010,  prin Hotărâri ale Colegiul de conducere 
al Tribunalului Hunedoara, s-au stabilit intervalele de repartizare pentru cauzele 
repartizate pe secţii, complete, faze procesuale si tipuri de cauze cat si stabilirea 
numărului de cauze nou intrate si gradul de complexitate cumulat. 
 S-a avut in vedere stabilirea unui număr de cauze nou intrate 
aproximativ egal cu numărul de cauze rezonabil sa fie soluţionate pe fiecare şedinţa 
de judecata.  
 S-au avut in vedere si timpul necesar pentru judecători atât pentru 
motivarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate cat si timpul necesar pentru studiul 
şedinţei de judecata, a legislaţiei nou adoptata cat si studiu doctrinei practicii 
relevante in raport de cauzele aflate pe rol. 
 Aceasta a fost soluţia provizorie si parţiala a supraîncărcării instanţei si 
numărului redus de judecători care trebuie să soluţioneze cauzele aflate pe rolul 
instanţei. 
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 Măsurile adoptate au avut şi un efect negativ, respectiv creşterea duratei 
de soluţionare a cauzelor şi repartizarea cauzelor  înregistrate în anul 2010 cu prim 
termen în anul 2011. 
Începând cu cea de-a doua jumătate a anului 2011, prin mai multe hotărâri ale 
colegiului de conducere, s-au redus intervalele de repartizare pentru cauzele 
repartizate pe secţii, complete, faze procesuale, tocmai pentru reducerea duratei 
soluţionării cauzelor. 
 Astfel, in cursul anului 2011 au fost repartizate un număr de 1809 de 
cauze, înregistrate in anul 2011 si cu prim termen abia in anul 2012. 
 Luată pe secţiile tribunalului, situaţia se prezintă astfel: 
 
Cauze inregistrate in 2011 cu Prim Termen (PT) in 2012 
 la Tribunalul Hunedoara 

Sectia Cauze înregistrate cu PT in 2012 
 I Civilă 415 

 Penală 74 
a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ si Fiscal 

859 

Litigii de Muncă si Asigurări sociale 461 
TOTAL INSTANTA 1809 
  

 Pe de alta parte capacitatea judecătorilor de a administra dosarele cu 
consecinţa soluţionării acestora într-un termen optim implică o pregătire temeinică a 
şedinţelor de judecată, stăpânirea instituţiilor de drept substanţial, cunoaşterea şi 
aplicarea strictă a normelor de procedură. 
  Eforturile depuse de judecători pentru soluţionarea cauzelor într-un 
termen optim, rezonabil, nu sunt susţinute întotdeauna de participanţii la proces, 
existând tendinţa de a tergiversa soluţionarea acestora. 
  Se impune ca judecătorii să aplice cu fermitate normele procedurale ce 
sancţionează faptele care împiedică desfăşurarea în bune condiţii a proceselor. 
  Principalele cauze care duc la întârzieri în soluţionarea litigiilor deduse 
judecăţii sunt:  
 - nerespectarea riguroasă a dispoziţiilor legale ce guvernează 
desfăşurarea procedurilor judiciare, fapt imputabil, deopotrivă, părţilor şi 
participanţilor la proces, cât şi instanţelor de judecată care nu aplică măsuri de 
sancţionare corespunzătoare; 
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 - conduita procesuală a părţilor constituie un alt  motiv de tergiversare a 
soluţionării cauzelor, prin neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de instanţă în sarcina 
acestora; 
                   - lipsa repetată, chiar şi justificată,  a apărătorilor aleşi ai inculpaţilor; 
                   - lipsa de procedură cu inculpaţii arestaţi în alte cauze şi deţinuţi în alte 
penitenciare; 
 - efectuarea unor acte de procedură din oficiu, deşi legea nu prevede 
obligativitatea îndeplinirii lor; 
 - lipsa expertizelor tehnice (topo, de regulă) dispuse în cauze, refacerea 
şi completarea expertizelor, suplimentele de expertiză solicitate de părţi, înlocuirea 
experţilor, neîndeplinirea de către experţi a obligaţiilor dispuse de instanţă; 
                  - îndeplinirea defectuoasa,de către agenţii procedurali,a sarcinii de 
înmânare a dovezilor de citare (cu titlu exemplificativ : cel mai frecvent s-a constatat 
ca se înmânează  citaţia unui reprezentant al unei persoane juridice fără aplicarea 
ştampilei pe dovada de înmânare a acesteia); 
  Fără îndoială, una dintre componentele utilizării eficiente a timpului în 
justiţie este soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil (sau, într-o formulare mai 
recentă, într-un termen adecvat). Astfel, ca urmare a integrării României în Uniunea 
Europeană şi pornind de la imperativele pe care le presupune o justiţie europeană, 
existenţa unei durate rezonabile de soluţionare a cauzelor trebuie să reprezinte o 
preocupare  constantă în activitatea fiecărui judecător. 
 Principiul termenului rezonabil este o componentă esenţială a dreptului 
la un proces echitabil, consacrat de art. 6 alin. (1) din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului. 
  La Tribunalul Hunedoara, la sfârşitul anului 2011, existau pe rol  242 
cauze  mai vechi de un an, fonduri, apeluri şi recursuri.  
 Cele 242 cauze mai vechi de un an sunt repartizate pe secţii după cum 
urmează: 222 cauze la Secţia I civilă, 10 cauze la Secţia II civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal, 7 cauze la Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale şi 3 
cauze la Secţia penală. 
 Se constată că o creştere a numărului de cauze mai vechi de 1 an de la 66 
de cauze  în anul 2010 la 242 de cauze în anul 2011. 
 Creşterea numărului de cauze mai vechi de un an se constată la  secţia I 
civila de la  43 de cauze mai vechi de 1 an, în anul 2010 la 222 de cauze mai vechi 
de 1 an, în anul 2011. Aşa cum am arătat mai sus se datorează nesoluţionării 
cauzelor întemeiate pe dispoziţiile Legii nr.221/2009. 
  În anexa nr. 21 este cuprinsa situaţia cauzelor mai vechi de 1 an, astfel 
cum s-a precizat mai sus. 
 La judecătoriile din circumscripţia Tribunalului Hunedoara s-au 
înregistrat, la finele anului 2011, 431 cauze mai vechi de un an, faţă de 426 cauze la 
finele anului 2010, după cum urmează: 49 cauze, faţă de 55,  la Judecătoria Brad,  



 32

TRIBUNALUL HUNEDOARA– Raport de activitate pe anul 2011 

 
149 cauze faţă de 171 la Judecătoria Deva, 82 cauze, faţă de 66 cauze la Judecătoria 
Haţeg, 29 cauze, faţă de 39 cauze la Judecătoria Hunedoara, 28 cauze faţă de 17 
cauze la Judecătoria Orăştie, 94 cauze, faţă de 78 cauze la Judecătoria Petroşani. 
 După cum se observă, a crescut numărul cauzelor mai vechi de un an la 
Judecătoria Petroşani, Judecătoria Hunedoara, Judecătoria Orăştie şi la Judecătoria 
Haţeg, fapt absolut explicabil având în vedere creşterea volumului de activitate la 
unele judecătorii şi existenţei unui număr important de posturi de judecător vacante. 
 Principalii factori care au influenţat negativ durata de soluţionare a 
cauzelor sunt: numărul redus de judecători la instanţe, încărcătura mare de dosare pe 
judecător, neaplicarea sancţiunilor procedurale, acordarea cu uşurinţă a unor termene 
care nu sunt pe deplin justificate, neîndeplinirea corespunzătoare a procedurii de 
citare, o legislaţie în continuă modificare. 
  În anexa nr. 21A este cuprinsă situaţia cauzelor mai vechi de un an, la 
cele şase judecătorii din circumscripţia Tribunalului Hunedoara. 
  
 Considerăm că se impune monitorizarea permanentă a cauzelor care 
determină depăşirea duratei rezonabile de soluţionare a dosarelor şi conştientizarea 
de către judecători a necesităţii aplicării riguroase a normelor de procedură, a 
necesităţii aplicării sancţiunilor pecuniare pentru nerespectarea dispoziţiilor luate de 
instanţe. 
  La instanţele din judeţul Hunedoara s-au întocmit situaţii lunare privind 
nr. dosarelor cu termen de soluţionare depăşit, iar în şedinţele de învăţământ 
profesional s-au analizat motivele de amânare, temeinicia acestora. 
 Este necesar ca la nivelul fiecărei instanţe să se ia punctual măsurile 
care se impun pentru reducerea numărului de dosare mai vechi de un an, în cursul 
anului 2012. 
  Introducerea modalităţii de citare prin fax , e-mail sau nota telefonica 
introduse prin Legea nr.202/2010 a făcut posibilă reducerea termenelor de 
soluţionare a cauzelor.  
 Când este posibil, procedura de citare trebuie realizată prin agenţii 
procedurali ai instanţelor, evitându-se în acest mod amânările determinate de viciile 
de procedură. 
  Este necesar să se efectueze o verificare mai atentă a lucrărilor 
întocmite de grefierii de şedinţă, pentru a înlătura la timp eventualele omisiuni de 
natură să atragă amânarea nejustificată a cauzelor. 
  De asemenea, trebuie acordată importanţă motivării în termen a 
hotărârilor judecătoreşti, pentru a scurta durata trimiterii dosarelor în căile de atac. 
  Realizarea unui raport optim între volumul de activitate şi numărul de 
judecători şi grefieri poate contribui în mod decisiv la reducerea duratei proceselor. 
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II.2.3.Formarea profesionala la nivelul instanţei 
 ( pe categorii de personal) 

 
A. Formare profesională judecători. 

 
 Asigurarea unei formări profesionale de calitate prin realizarea formării 
profesionale, cu un nivel ridicat de performanţă, constituie una din priorităţile 
sistemului judiciar. 
 În cadrul fiecărei secţii a tribunalului au fost stabilite  planurile de 
învăţământ profesional pentru anul 2011. 
 Planurile de învăţământ au fost stabilite lunar, astfel încât fiecare 
judecător să întocmească cel puţin o temă din planul de învăţământ. 
 Prin Hotărârea nr.17 din 24 februarie 2011 a Colegiului de conducere al 
Tribunalului Hunedoara s-au aprobat planurile de învăţământ profesional pentru anul 
2011 şi s-a stabilit şi responsabilitatea vicepreşedintelui tribunalului şi a 
preşedinţilor de secţie în realizarea şedinţelor de învăţământ profesional. 
 În perioada următoare, se impune orientarea formării profesionale a 
judecătorilor în special, pe domenii legate de însuşirea noilor coduri, jurisprudenţa 
CEDO in special in cauzele pilot, drept comunitar. 
 De asemenea, se impune pe viitor: 
                - intensificarea formării profesionale pe dispoziţiile noului cod civil; 
  - asigurarea unei formări profesionale axate pe specializarea 
judecătorilor în concordanţă cu nevoile sistemului de drept bancar şi asigurarea 
cunoştinţelor necesare pentru integrarea sistemului judiciar românesc în contextul 
european actual; 
 - intensificarea formării profesionale specializate a judecătorilor în 
domeniul combaterii corupţiei şi a criminalităţii economico-financiare; 

          - accelerarea formarii privind chestiunile legate de UE, iar aceasta sa 
devina accesibila în mod sistematic fiind necesara pentru  implementarea spaţiului 
de libertate, securitate si justiţie1, pentru a crea o cultura europeana veritabila în 
domeniul judiciar si al aplicării legii; 

         - introducerea unor cursuri pentru deprinderea de către judecători a unor 
abilitaţi speciale de lucru cu categoriile vulnerabile (minoritati etnice, copii, victime 
infracţiuni la viata sexuala, victime ale accidentelor de circulaţie); 
                   - alcătuirea unei baze de date electronice a tuturor revistelor de 
specialitate din ţară si a celor mai importante periodice din străinătate în materie de 
drept care să fie accesibile în sistemul intranet al instanţei. 
 

                                         
1 Rezolutia Consiliului si a reprezentantilor guvernelor reuniti în cadrul Consiliului privind formarea profesionala a 
judecatorilor, a procurorilor si a personalului din justi=ie în cadrul Uniunii Europene (2008/C 299/01). 
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 Cu privire la formarea profesională continuă a personalului auxiliar, la 
începutul anului 2011 au fost stabilite temele de învăţământ trimestrial organizate pe 
secţii. 
 Dat fiind numărul redus de grefieri, la Secţia litigii de muncă şi 
asigurări sociale învăţământul profesional al grefierilor la această secţie s-a organizat 
împreună cu grefierii de la Secţia I civilă. 
 Următorii judecători au participat la alte forme de specializare:  
 
 În cadrul Secţiei I Civile: 

- doamna judecător Conta Mihaela Aurelia  -preşedinte de secţie–  a susţinut 
la  23.08. 2011 la Tribunalul Hunedoara- prezentarea cu tema  ”Codul civil în 
actuala reglementare” cu participarea judecătorilor care soluţionează cauze în 
materie civile de la toate instanţele din raza de competenţă a Tribunalului 
Hunedoara; 

- doamna judecător Călăraşu Cristina - a susţinut la 22.07.2011 la Tribunalul 
Hunedoara - prezentarea cu tema ”Codul civil în actuala reglementare” cu 
participarea judecătorilor care soluţionează cauze în materie civile de şi  a participat 
la seminarul din perioada 06-08.12.201 organizat la Curtea de Apel Alba Iulia, cu 
tema „Noul cod civil-Noul cod de procedură civilă”; 

- domnul  judecător Ioja Ioan Eugen – seminar privind „Dezvoltarea 
sistemului de justiţie pentru minori în România”- organizat la Sinaia în perioada 23-
24.05.2011; 

- doamna judecător Iacob Marinela- seminar  „Interesul Superior al copilului –
Principiu fundamental în luarea oricărei decizii în cadrul procedurilor de adopţie „ 
organizat la Braşov, la data de  27-28 octombrie 2011 şi a participat la seminarul 
„Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi penală„ organizat la Curtea 
de Apel Alba Iulia, la data de 21.11.2011; 

- domnul judecător Cîrstescu Damian - seminar privind „Dezvoltarea 
sistemului de justiţie pentru minori în România”- organizat la Sinaia în perioada 23-
24.05.2011 şi a participat la seminarul „Cooperare judiciară internaţională în materie 
civilă şi penală„ organizat la Curtea de Apel Alba Iulia, la data de 21.11.2011; 

- doamna judecător Dinescu Andreea Angelica – a participat la Pregătirea 
profesională a judecătorilor în materia Noului cod civil organizat la Bucureşti de 
către Institutul National al Magistraturii-Modulul 1, în perioada 08-09-09.2011 şi la 
seminarul cu tema „Noul cod civil-Noul cod de procedură civilă„ organizat la Curtea 
de Apel Alba Iulia, la data de 12-13.09.2011; 

- domnul  judecător Rogoveanu Ion - a participat la seminarul de franceză 
judiciară organizat la Bucureşti de către  Institutul Naţional al Magistraturii; 
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 În cadrul Secţiei a II-a Civile, de Contencios Administrativ şi Fiscal: 
- doamna preşedinte Sturza Livia Daniela – seminar de „Aplicarea dreptului 

european în materia ajutorului de stat” organizat la Bucureşti de Institutul Naţional 
al Magistraturii în colaborare cu ERA;  

- domnişoara preşedinte de secţie Sabău Dorina –  seminar Drept Comercial” 
organizat la Centrul de Pregătire Regională Giroc în perioada 26-27 septembrie 2011 
si susţinerea seminarului in cadrul activităţilor de formare continua descentralizata in 
cadrul Curţii de Apel Alba-Iulia cu tema  „Drept Financiar Fiscal” organizat la data 
de 15.12.2012;  

- domnii judecători  Duca Corina, Goron  Maria si Drăgan Ioan - seminar  de 
„Drept Comercial” organizat la Centrul de Pregătire Regională Giroc în perioada 26-
27 septembrie 2011; 

- domnişoara judecător Iftimuş Adina Camelia - seminar” Drept Bancar”  
organizat la Bucureşti în perioada 6-7 iunie 2011; 

- doamna judecător Simion Mirela seminar -„Practica neunitară în materie 
civilă  procese funciare” organizat la Centrul de Pregătire Regională Giroc în 
perioada 26-28 octombrie 2011, seminar „Implicaţiile noului cod civil în materia 
fiscală” organizat la Bucureşti în data de 12.12.2011 si susţinerea seminarului in 
cadrul activităţilor de formare continua descentralizata in cadrul Curţii de Apel 
Alba-Iulia cu tema  „Drept Financiar Fiscal” organizat la data de 15.12.2012; 
 
                În cadrul Secţiei de litigii de muncă şi asigurări sociale: 

- doamna preşedinte de secţie TĂNĂSESCU IRINA seminar privind „Noul 
Cod civil” - Bucureşti in perioadele 15-16 septembrie 2011 si 22-23 septembrie 
2011 si seminar privind „Implicaţiile  Codului civil în materie fiscală”  -  Bucureşti - 
12 decembrie 2011; 

- doamna judecător GROZĂVESCU ANUŢA – seminar privind „Noul Cod 
civil” organizat la Curtea de Apel Alba-Iulia la 6-8 decembrie 2011; 

- doamnele judecător MUGESCU VIORICA  si BADISTRU ELLA au 
participat la seminarul privind „Noul Cod civil” – Alba Iulia -  12 – 13 septembrie 
2011; 
  
  În cadrul Secţiei penale,  
  Judecătorii secţiei au participat la învăţământul profesional lunar  unde 
s-au discutat modificări legislative intervenite, practica neunitară, dar şi pe marginea 
temelor stabilite la începutul anului 2010, prin planificarea învăţământului 
profesional. 
  Următorii judecători au participat la alte forme de specializare:  
  - domnişoara preşedinte a secţiei penale Timişan Mihaela – seminar privind 
„Tendinţe actuale în justiţia pentru minori”organizat la Sibiu la data de29.09.2011; 
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 - domnul judecători Sava Adrian Ioan  -seminar  „Drept comunitar. CEDO în 
materie penală”, organizat la Curtea de Apel Alba Iulia  la data de 10.06.2011; 
 - domnii judecători Buzdugeanu Cristina, Gherman Călin, Corega Adrian 
Dumitru –au participat la seminarul în cadrul activităţilor de formare continuă 
descentralizata in cadrul Curţii de Apel Alba-Iulia cu tema Noul Cod Penal, 
organizat la data de 21-23.09.2011  
 
 Constatăm că în cursul anului 2011 majoritatea judecătorilor au 
participat la cel puţin o formă centralizată sau descentralizată de specializare, cele 
mai multe întemeiate pe dispoziţiile noului cod civil, fiind, dealtfel cuprinse aproape 
toate domeniile de activitate care prezintă noutate si interes pentru judecători in 
activitatea de judecata.  
 

B. Activitatea şi formarea profesională a personalului 
auxiliar de specialitate. 

 

  În cursul anului 2011, activitatea de formare profesională a personalului 
auxiliar de specialitate în funcţie la Tribunalul Hunedoara a fost organizată în 
conformitate cu dispoziţiile art. 32 din Legea nr. 567/2004, modificată şi completată 
privind statutul acestei categorii de personal.   

Astfel, în cursul anului trecut personalul auxiliar de specialitate a fost 
preocupat în direcţia formării profesionale continue participând la cursuri organizate 
de Şcoala Naţională de Grefieri, în următoarele domenii: 
- „Drept procesual civil”  la care au participat următorii grefieri: Şerban Sanda, 
Rîpan Liliana, Luican Georgiana, Monita Maria, Ciocan Elvira, şi Ştefan Adriana 
Nicoleta; 
- „Drept procesual penal” –  la care au participat următorii grefieri Colibă 
Mariana, Angalita Elfride,  Drăgoi Maria, Popa Maria Florenela, Monita Maria; 
-„Implicaţiile ale modificărilor intervenite prin Noul Cod Civil asupra desfăşurării  
procesului civil” – la care au participat următorii grefieri: Orgaş Lăcrămioara 
Sorina, Truţa Ana Adriana, Jurca Alina Maria, Colibă Cornelia Mariana, Deak 
Daniela Drăghici Emilia, Raţiu Marcela, Murgilă Daniela, Şerean Adriana,  
Surulescu Aurelia, Gheţea Mihaela, Codescu Mihaela, Chelaru Simona; 
- „Informaţii clasificate”-  la care a participat grefier Cârstea Monica; 
- „Informatică – Operare ECRIS IV” – acest seminar au participat  grefierii Micin 
Cecilia, Anghelescu Mihai  şi Nistor Carmen; 
- „Management” –  la care au participat grefierii şefi Iancu Daniela şi  Dan 
Camelia Elena; 
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- „Drept comercial –Reflectarea instituţiilor din cadrul tematicii în conţinutul 
noului Cod de procedură civilă”- la acest seminar au participat următorii grefieri: 
Cîrstea Monica, Paul Nicoleta Aurelia şi Schonberger Isabela; 
-„Statistică – Metode de colectare a datelor statistice” cu participarea grefierilor 
Zăvoian Helga şi Dănău Ilina; 
- „Arhivare şi registratură” – la care au participat  grefierii Popa Adriana, Grişan 
Mariana; 
 Astfel, în completarea programului desfăşurat de Şcoala Naţională de 
Grefieri, la nivelul acestei instanţe s-au organizat întâlniri trimestriale sub directa 
coordonare a doamnei judecător Livia Sturza Daniela, vicepreşedinte al tribunalului. 

Întâlnirile profesionale au avut loc trimestrial, potrivit programului 
adoptat în ianuarie 2011 şi tematicii alcătuite pe baza propunerilor formulate de 
personalul auxiliar de specialitate cu ocazia convocărilor derulate de grefierii şefi de 
secţie şi, respectiv primul grefier al Tribunalului Hunedoara. 
 S-au avut în vedere, de asemenea  propunerile şi informaţiile obţinute  
de la preşedinţii de secţie, vicepreşedintele şi preşedintele tribunalului, privind 
deficienţele constatate în exercitarea atribuţiilor repartizate personalului auxiliar de 
specialitate, precum şi concluziile rezultate din activitatea  de formare profesională 
derulată în cursul anului 2010. 
 Ca urmare, pentru completarea pregătirii profesionale şi ridicarea 
calităţii muncii, fiecare întâlnire a fost structurată sub formă de seminar, dezbătându-
se în plen subiectele selectate în materia organizării judiciare, dreptului procesual 
civil şi dreptului procesual penal, având la bază lucrările întocmite de grefieri şi date 
publicităţii cu cel puţin 5 zile anterior, testarea însuşirii problemelor analizate şi  
identificarea dificultăţilor de aplicare practică; prezentarea unui examen de 
legislaţie, regulamente, jurisprudenţă, la zi, lucrare întocmită prin grija grefierului 
documentarist şi a grefierilor şefi de secţii.  

De menţionat că, dată fiind prevalenţa îndeplinirii atribuţiilor de 
serviciu  cu respectarea întocmai a deontologiei profesionale şi regulamentului de 
ordine interioară, pentru eficientizarea  realizării actului de justiţie, temele de 
organizare judiciară au fost îndrumate şi dezbătute cu participarea directă a 
vicepreşedintelui tribunalului. 
 Materialele supuse dezbaterii au fost întocmite de grupe de cursanţi 
alcătuite din personalul în funcţie la toate compartimentele auxiliare implicate în  
îndeplinirea practică  a lucrărilor rezultate din dezbaterile desfăşurate, potrivit fişei 
postului. 
 Tematica privind  organizarea judiciară s-a axat, în principal, pe 
dezbaterea atribuţiilor vizând activităţile fiecărui compartiment auxiliar şi 
interdependenţa  sarcinilor pentru asigurarea  unei normale funcţionări a instanţei, 
raporturile de serviciu cu publicul; atribuţiile personalului de specialitate în cadrul 
B.I.R.P., activitatea premergătoare şedinţei de judecată şi aceea de rezolvare a  
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lucrărilor cu caracter administrativ, activitatea  în timpul şedinţei de judecată şi 
ulterioară închiderii dezbaterilor. 
 Lucrările întocmite, participarea  la dezbaterea acestora  în cadrul celor 
patru seminarii organizate în cursul anului 2011, au scos în evidenţă preocuparea 
personalului de specialitate atât pentru continua formare a pregătirii profesionale, cât 
şi eficientizarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.  
 Rezultatele obţinute ca şi pregătirea trimestrială  au relevat în unele 
cazuri dificultăţi în realizarea acestor atribuţii de serviciu, însuşirea cunoştinţelor 
profesionale neconcretizându-se calitativ în lucrările întocmite, consecinţă grefată 
posibil pe mobilitatea legislaţiei şi jurisprudenţă dar şi aspectele de ordin social cu 
care s-au confruntat  în anul de analiză instanţele judecătoreşti - respectiv numărul 
insuficient de personal auxiliar de specialitate, numărul de locuri vacante temporar, 
dar şi acelea determinate de condiţiile improprii de muncă (starea fizică a sediilor 
instanţelor) specifice instanţelor din circumscripţia Tribunalului Huneoara. 
 Astfel de disfuncţionalităţi, credem că impun ca în anul 2012 să se 
procedeze la o reevaluare  a organizării a programului de formare  a personalului 
auxiliar de specialitate, analizându-se cu precădere oportunitatea desfăşurării 
întrunirilor profesionale  pe grupe  alcătuite funcţie de specializarea secţiei in care 
execută efectiv atribuţiile de serviciu. 
 Pe de altă parte credem că, atât în materia organizării judiciare cât şi a 
activităţii specifice instanţei de judecată, tematica ar trebui axată pe îndeplinirea  
atribuţiilor specifice noului tip de grefier, astfel cum s-au formulat propunerile 
reţinute de grupul de lucru constituit la nivelul Ministerului Justiţiei prin Ordinul 
M.J. nr. 1806/C/12 iulie 2010 (modelul european Rechtsphleger-ul german sau 
austriac). 
 S-ar impune formarea  personalului de specialitate, indiferent de secţia 
în care lucrează, pentru îndeplinirea practică a atribuţiilor privind punerea în 
executare a hotărârilor penale şi emiterea mandatelor de executare a pedepsei, a 
mandatelor de urmărire europene şi internaţionale, aplicarea dispoziţiilor de graţiere 
şi amnistie (administrativ), redactarea hotărârilor privind căile de atac, inadmisibile, 
tardive, retrase. 
 În materie penală, în contextul noului cadru jurisdicţional european este 
necesară şi reluarea dezbaterii şi întocmirii practice de lucrări privind cooperarea 
judiciară internaţională şi respectiv între Statele Membre U.E. (executarea mandate 
lor europene de arestare, citarea şi comunicarea  actelor procedurale, folosirea 
ATLAS-ului judiciar şi aplicaţiei http//www.ejn.crimjust.europa.eu – European 
Judicial Network; transfer de condamnaţi şi proceduri, audieri prin comisie rogatorie  
şi videoconferinţă). 
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 În materie civilă, este necesar a se dezbate cu personalul auxiliar de 
specialitate al instanţei modificările aduse  prin noul Cod civil. 
 Pentru optimizarea activităţii credem că ar trebui analizată oportunitatea  
ca  întrunirea profesională să aibă la bază şi o notă de probleme teoretice şi practice 
după caz de informare, alcătuită trimestrial prin grija judecătorilor, apreciate ca 
necesare pentru completarea formării personalului auxiliar de specialitate, după caz,  
însoţite de puncte de vedere ori chiar participarea pentru lămurirea acestora în cadrul 
seminarilor organizate. 
 

       
          II.2.4.Managementul instanţei în anul 2011 
 

Activitatea managerială a Tribunalului Hunedoara poate fi examinată 
dintr-o dublă perspectivă:  
a. asigurarea bunei  funcţionări  a  tribunalului,  ca entitate  judiciară cu  
personalitate juridică – instanţă de judecată şi/sau organizaţie publică-;  
b. coordonarea şi controlul judecătoriilor din circumscripţia sa teritorială, ca entităţi 
judiciare cu conduceri administrative proprii – instanţe de judecată şi/sau organizaţii 
publice fără personalitate juridică; 
         S-a adoptat un stil de management flexibil apt pentru a sesiza 
necesitatea şi conţinutul modificărilor, existând abilitatea managerială adaptării 
vechiului sistem la noile condiţii, astfel încât obiectivele instanţei să fie realizate. 
 În abordarea managementului în cadrul Tribunalului Hunedoara,  atât 
preşedintele cât şi vicepreşedintele instanţei au îmbinat  propria experienţa şi 
pregătire cu experienţa celorlalţi manageri din domeniul judiciar - avem în vedere 
atât organizaţiile superioare ale  Tribunalului Hunedoara, cu  preşedinţii de secţii ale 
Tribunalului Hunedoara şi preşedinţii celor şase judecătorii din circumscripţia 
Tribunalului Hunedoara, cât şi utilizarea concepte, metode, tehnici şi tehnologii 
informaţionale aflate la dispoziţie. 
 In cursul anului 2011 managementul Tribunalului Hunedoara a urmărit 
precădere, a următoarelor obiective: 
 

� creşterea  eficienţei şi eficacităţii actului de justiţie; 
�  îmbunătăţirea  condiţiilor de muncă;  
� îmbunătăţirea imaginii justiţiei, ca serviciu public; 
� îmbunătăţirea climatului organizaţional; 

  
În analiza managementului în instanţă trebuie luaţi în considerare factori ca: 
independenţa, eficienţa, calitatea, siguranţa raporturilor juridice, infrastructura şi 
resursele, organizarea şi gestionarea instanţelor, credibilitatea şi imaginea publică,  
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pentru realizarea unui sistem judiciar credibil, puternic şi eficient, cu obiective clar 
definite pe termen, scurt, mediu şi lung. 
 Din această perspectivă, managementul aplicat la Tribunalul Hunedoara 
a urmărit eficientizarea actului de justiţie  prin realizarea unui management eficient 
al resurselor umane la instanţă, asigurarea unei dimensionări echilibrate a volumului 
de activitate raportat la fiecare judecător, asigurarea şi  mai cu seamă buna 
gestionare a resurselor materiale, umane şi financiare, în măsură să fie asigurate 
condiţiile optime necesare soluţionării dosarelor într-un termen rezonabil, cât şi 
condiţiile necesare respectării obligaţiilor legale şi a regulamentelor de către 
judecători, personalul auxiliar şi personalul  din departamentul economico - financiar 
şi administrativ. 
 Conducerea tribunalului este asigurată de două categorii de organe şi 
anume: organe colective şi individuale, respectiv preşedinte, un vicepreşedinte, 
preşedinţii de secţii, colegiul de conducere şi adunarea generală a judecătorilor, 
fiecare cu atribuţii specifice, exercitate în limita competenţelor legale. 
 În cadrul Tribunalului Hunedoara, in cursul anului 2011 au fost  
ocupate toate funcţiile de conducere şi s-a constituit o echipă managerială echilibrată 
şi profesionistă, care are o foarte bună comunicare cu Colegiul de conducere, cu 
judecătorii şi cu întreg personalul instanţei, asigurându-se astfel premisele unui 
management eficient.      
 La data de 2 noiembrie 2011 a fost convocata Adunarea Generala a 
Judecătorilor Tribunalului pentru alegerea membrilor colegiului de conducere. Au 
fost aleşi aceiaşi membrii ai colegiului. 
 În cursul anului 2011, au fost convocate 18 şedinţe ale Colegiului de 
conducere, pe bază de convocator, cu stabilirea prealabilă a ordinii de zi , după 
consultarea judecătorilor. 
 În cadrul şedinţelor, s-au identificat puncte majore de interes, de 
actualitate în buna administrare a instanţei, problemele ivite în activitatea judiciară şi 
administrativă a instanţei şi s-au îndeplinit atribuţiile prevăzute de art. 22 alin. 2 din 
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. 
 În urma şedinţelor Colegiului de conducere s-au luat 80 hotărâri, în 
cursul anului 2011. 
 La şedinţele colegiului, în situaţia în care s-au discutat aspecte ce 
privesc activitatea secţiilor tribunalului sau probleme economice, financiare ori 
administrative, au fost invitaţi să participe preşedinţii de secţii, care nu fac parte din 
Colegiul de conducere şi managerul economic al tribunalului. 
 Colegiul de conducere s-a întrunit lunar şi ori de câte ori a fost necesar 
şi a fost convocat de preşedintele tribunalului iar în lipsa acestuia de către 
vicepreşedinte.. 
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 Convocarea Colegiului şi conducere şi anunţarea ordini de zi s-a făcut 
cu cel puţin o zi înaintea şedinţelor, iar secretariatul a fost asigurat de primul grefier 
sau, în lipsa acestuia, de un alt grefier desemnat de preşedinte. 
 Ordinea de zi pentru fiecare şedinţă s-a stabilit în prealabil după 
consultarea judecătorilor şi a fost comunicată membrilor colegiului. 
 Hotărârile de colegiu au fost îndosariate, comunicate vicepreşedintelui 
tribunalului şi primului grefier, preşedinţilor de secţii, grefierilor şefi de secţii şi 
managerului economic, după caz, ori persoanelor la care făceau referire şi s-au afişat 
în situaţia în care cuprindeau aspecte de interes general. 
 A existat o  preocupare permanenta pentru realizarea unui management 
eficient al resurselor umane la Tribunalul Hunedoara, pentru asigurarea unei 
dimensionării echilibrate a volumului de activitate, raportat la fiecare persoana. 
 Astfel, contextul economic actual şi modificările legislative ( în special 
cele aduse de Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea 
soluţionării proceselor) au determinat o creştere globală a volumului de activitate a 
Tribunalului Hunedoara care, în plan intern, nu s-a deferit proporţional pe cele patru 
secţii, ci neuniform înregistrându-se ( după cum vom detalia mai jos) salturi 
spectaculoase în unele materii, acompaniate de scăderi semnificative în altele.  
 În aceste circumstanţe, fata de numărul mare de funcţii de execuţie 
vacante de judecător,  s-a pus în discuţie  realizarea unui volum echilibrat de muncă. 
 După o analiza structural-funcţională pertinentă şi realistă s-au adoptat 
măsuri de intervenţie pentru redefinirea structurală a componentei de resurse umane 
în cadrul secţiilor, in sensul ca prin Hotărâri ale Colegiului de Conducere a 
Tribunalului Hunedoara s-a aprobat participarea in mod excepţional a unor 
judecători de la secţiile cu volum redus de activitate la secţia tribunalului, unde s-a 
constatat o creştere spectaculoasa a volumului de activitate. Avem în vedere  
numărul crescut a cauzele privind taxa de poluare întemeiate pe dispoziţiile OUG 
nr.50/2008,  ceea ce  a determinat creşterea spectaculoasa a volumului de activitate 
in cadrul Secţiei a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal. Astfel, de la un 
volum 1769 de fonduri de contencios administrativ in anul  2010, in anul 2011 s-a 
înregistrat un volum de 3108 cauze de fond contencios administrativ. 
 Astfel, Colegiul de Conducere a hotărât ca trei judecători de la Secţia 
penala să participe in completele din cadrul Secţiei a II-a Civila, de Contencios 
Administrativ si Fiscal. 
 S-a asigurat o evidenţă riguroasă a activităţii tribunalului, un control 
periodic al registrelor şi evidenţelor instanţei, verificarea prin sondaj a corectitudinii 
celor consemnate în registre. 
 Prin ordine de serviciu şi decizii ale preşedintelui instanţei, prin hotărâri 
ale Colegiului de conducere s-a stabilit modul de organizare  si funcţionare a tuturor 
compartimentelor instanţei cat si îndeplinirea atribuţiilor cuprinse în legi şi 
regulamente. 
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 S-a urmărit şi se urmăreşte permanent corectitudinea repartizării 
cauzelor în mod aleatoriu, în sistem informatizat, aspect prezentat distinct în cadrul 
materialului de bilanţ. 
 S-a acordat o atenţie deosebită activităţii de executare, care este deosebit 
de importantă, presupune efectuarea lucrărilor cu exactitate şi în termenele stabilite. 
 Repartizarea personalului în cadrul compartimentelor auxiliare a 
instanţelor a avut în vedere specificul şi exigenţele necesare fiecărui compartiment, 
calităţile necesare pentru a răspunde acestor exigenţe dar mai ales necesitatea 
funcţionarii eficiente a fiecărui compartiment.  
 S-a urmărit constant obţinerea unor parametri de performanţă prin 
alinierea obiectivelor instanţei cu dezideratele propuse în Strategia de Reformă a 
Sistemului Judiciar.  
 S-a acordat o atenţie deosebită îmbunătăţirii imaginii instanţei noastre, 
prin informarea la timp şi completă a justiţiabililor, prin abordarea unei atitudini 
corecte, procedurale, în toate activităţile cu caracter judiciar.  
 La baza activităţii manageriale pentru anul 2011 a stat cooperarea şi 
comunicarea între toţi colegii instanţei, între judecători şi conducerea instanţei, 
scopul urmărit fiind identificarea celor mai bune soluţii pentru îmbunătăţirea 
activităţii instanţei şi a imaginii acesteia.  
 În exercitarea atribuţiilor conferite de lege şi de regulamente, 
conducerea Tribunalului Hunedoara a întâmpinat dificultăţi în anul 2011, din punct 
de vedere managerial, din cauza existenţei multor posturi vacante de judecători, din 
cauza resurselor financiare insuficiente. 
 
 
 
 II.3 Modificările în plan normativ  

 
                     II.3.1.Impactul principalelor modificări legislative şi 
regulamentare operate în cursul anului 2011 asupra activităţii 
instanţelor 
        

  SECŢIA I CIVILĂ 
  
 În  cursul anului 2011  avut loc modificări legislative de esenţă în 
materie civilă, iar pe de altă parte au existat acte normative intrate în vigoare în anul 
2010 însă aceste modificări au fost cu impact major asupra activităţii instanţei în 
acest an. Avem în vedere că efectele Legii nr. 202/2010, a "micii reforme", care si-
au produs efectele cu adevărat abia  începând, cu  anul 2011. 
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 Din acest punct de vedere, cele mai importante acte normative care au 
fost adoptate în cursul anului 2011, sunt următoarele:  
          
  În ce priveşte activitatea Tribunalului Hunedoara: 
 
§1. ModificModificModificModificări privind judecata în fari privind judecata în fari privind judecata în fari privind judecata în faţa instana instana instana instanţei de fondei de fondei de fondei de fond    
    

1.1. Modificări privind competenţa 
 
Prima modificare vizează introducerea la art. 1 C.proc.civ. a unui nou punct, pct. 11, 
cu următorul cuprins: 
 
 „11. În primă şi ultimă instanţă, procesele şi cererile privind creanţe având ca 
obiect plata unei sume de bani de până la 2.000 lei inclusiv”. 
         Soluţia promovată prin Legea privind „mica reformă” este aproape 
inedită în sistemul actual al Codului de procedură civilă, prin faptul că se introduce 
categoria hotărârilor pronunţate de judecătorii în primă şi ultimă instanţă. Textul 
instituie o derogare de la principiul consacrat în art. 1 pct. 1 C.proc.civ şi în 
conformitate cu care judecătoriile sunt instanţe de drept comun în materie civilă, iar 
hotărârile lor se pronunţă în primă instanţă. 
         Într-adevăr, dispoziţiile actuale ale art. 1-3 C.proc.civ. nu fac referire 
decât la categoria hotărârilor pronunţate în primă instanţă, nu şi la aceea a hotărârilor 
pronunţate „în primă şi ultimă instanţă”. Cu toate acestea, pe cale de interpretare, 
doctrina noastră a făcut referire şi la această categorie de hotărâri judecătoreşti. 
          În doctrina noastră mai veche s-a remarcat cu privire la această 
categorie de hotărâri că „numai în mod excepţional judecătoriile hotărăsc în ultimă 
instanţă”. Aceasta este şi situaţia reglementată prin dispoziţiile legale comentate. În 
mod tradiţional prin folosirea sintagmei „în primă şi ultimă instanţă” s-a urmărit 
doar suprimarea căii ordinare de atac a apelului, nu şi pe aceea a recursului. Totuşi, 
legiuitorul nu s-a îndreptat înspre această soluţie legislativă. Semantic, trebuie să 
recunoaştem că formula folosită de legiuitor poate sugera excluderea tuturor căilor 
de atac, cel puţin a celor de reformare. 
           Remarcăm că potrivit art. 299 alin. (11) C.proc.civ. – introdus în cod 
prin Legea nr. 202/2010 – „Nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate în 
cererile prevăzute la art. 1 pct. 11.” Aşadar, interpretarea potrivit căreia legiuitorul ar 
fi urmărit, prin introducerea în Codul de procedură civilă a art. 11, să suprime numai 
calea ordinară de atac a apelului este exclusă. 
          În privinţa acestor noi dispoziţii de competenţă trebuie subliniat, cu 
insistenţă, că ele vizează doar cererile privind „creanţe având ca obiect plata unei 
sume de bani de până la 2.000 lei inclusiv”. Nu prezintă relevanţă natura sau izvorul  
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creanţei, astfel că sunt vizate de text toate cererile având ca obiect sume de bani ce 
nu depăşesc plafonul valoric menţionat, atât în materie civilă, cât şi comercială. 
         Prin art. 1 pct. 22 din Legea privind „mica reformă” art. 159 a primit o 
redactare parţial diferită de cea actuală. Potrivit noului text: „Necompetenţa este de 
ordine publică sau privată. Necompetenţa este de ordine publică: 
1. în cazul încălcării competenţei generale, când procesul nu este de competenţa 
instanţelor judecătoreşti; 
2. în cazul încălcării competenţei materiale, când procesul este de competenţa unei 
instanţe de alt grad; 
3.în cazul încălcării competenţei exclusive, când procesul este de competenţa unei 
alte instanţe de acelaşi grad şi părţile nu o pot înlătura. 
          În toate celelalte cazuri, necompetenţa este de ordine privată”. 
          Unele inovaţii reale sunt cuprinse în art. 1591 C.proc.civ., text introdus 
prin art. 1 pct. 23 din Legea privind „mica reformă”. Potrivit acestui text: 
„Necompetenţa generală a instanţelor judecătoreşti poate fi invocată de părţi ori de 
către judecător în orice stare a pricinii. Necompetenţa materială şi teritorială de 
ordine publică poate fi invocată de părţi ori de către judecător la prima zi de 
înfăţişare în faţa primei instanţe, dar nu mai târziu de începerea dezbaterilor asupra 
fondului. 
 Necompetenţa de ordine privată poate fi invocată doar de către pârât 
prin întâmpinare sau, când întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la prima 
zi de înfăţişare.  
            La prima zi de înfăţişare, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice 
şi să stabilească dacă instanţa sesizată este competentă general, material şi teritorial 
să judece pricina, consemnând în cuprinsul încheierii de şedinţă temeiurile de drept 
pentru care constată competenţa instanţei sesizate. 
          Verificarea competenţei potrivit art. 4 nu împiedică formularea 
excepţiilor de necompetenţă în cazurile şi condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3), asupra 
cărora judecătorul se va pronunţa în condiţiile legii” 

În materia strămutării procesului civil, Legea nr. 202/2010 introduce un 
nou articol în art. 402, cu următorul cuprins: 
        „Strămutarea pricinii nu poate fi cerută din nou, pentru acelaşi motiv, în afară 
de cazul în care noua cerere se întemeiază pe împrejurări necunoscute la data 
soluţionării cererii anterioare sau ivite după soluţionarea acesteia. Cererea de 
strămutare a cauzei introdusă cu nerespectarea prevederilor alin. (1) este 
inadmisibilă”. 
 
 
 

1.2. Modificări privind cererile şi actele de procedură 
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         O primă dispoziţie procedurală în această materie se referă la conţinutul 
cererilor care se adresează instanţelor judecătoreşti. Legea nr. 202/2010 stabileşte 
următorul conţinut al art. 82 alin. (1) C.proc.civ: 
„Orice cerere adresată instanţelor judecătoreşti trebuie să fie făcută în scris şi să 
cuprindă arătarea instanţei, numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor 
ori, după caz, denumirea şi sediul lor, numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa 
reprezentanţilor lor, dacă este cazul, obiectul cererii şi semnătura. 
           De asemenea, cererea va cuprinde, dacă este cazul, şi datele de 
identificare a mijloacelor de comunicare utilizate de părţi, precum numărul de 
telefon, numărul de fax, adresa de poştă electronică sau altele asemenea”. 
         Textul are o redactare diferită şi în parte ameliorată în raport cu fostul 
art. 82 alin. (1) C.proc.civ. 
Avem în vedere îndeosebi datele de identificare a părţilor, precum şi referirea la 
mijloacele moderne de comunicare. 
           În ceea ce priveşte cererea de chemare în judecată, Legea nr. 202/2010 
nu aduce modificări în legătură cu elementele acesteia în raport cu dispoziţiile 
actuale ale art. 112 C.proc.civ., ci, paradoxal, în raport cu prevederile art. 189 alin. 
(1) lit. a) NCPC. Practic, prin Legea nr. 202/2010 se revine aproape în totalitatea la 
redactarea actuală a art. 112 pct. 1 C.proc.civ. Singura deosebire notabilă vizează 
referirea legii privind „mica reformă” la prenumele părţilor, actuala redactare 
necuprinzând această menţiune. 
        „Mica reformă” aduce unele modificări şi art. 115 C.proc.civ., text ce enunţă 
elementele pe care trebuie să le cuprindă întâmpinarea. Legea nr. 202/2010 introduce 
în actualul Cod de procedură civilă şi dispoziţii privitoare la comunicarea directă a 
actelor de procedură între avocaţii sau consilierii juridici ai părţilor. 
       „Mica reformă”  oferă o dispoziţie interesantă şi în materia nulităţii determinate 
de necompetenţa instanţei de judecată. Reproducerea textului în discuţie este utilă. În 
acest sens se modifică art. 105 alin. (1) C.proc.civ. după cum urmează: 

 „Actele de procedură îndeplinite de un judecător cu încălcarea normelor de 
competenţă de ordine publică sau privată vor fi declarate nule în condiţiile 
prevăzute de lege”. În forma anterioară, art. 105 alin. (1) se limita la precizarea 
potrivit căreia: „Actele de procedură îndeplinite de un judecător necompetent sunt 
nule”.  
          Nulitatea determinată de necompetenţa instanţei opera şi în trecut în 
condiţiile determinate de lege.  De aceea, modificarea intervenită, în opinia noastră, 
are aceleaşi valenţe „reformatoare” ca şi alte prevederi legale la care ne-am referit 
mai sus. 
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1.3. Alte modificări privitoare la judecata în faţa instanţei de fond  

        Legea nr. 202/2010 modifică art. 131 C.proc.civ., conferindu-i 
următorul conţinut, diferit, în mare măsură, atât de cel anterior, cât şi de cel 
preconizat de art. 21 din NCPC: 
      „În tot cursul procesului, judecătorul va încerca împăcarea părţilor, dându-le 
îndrumările necesare, potrivit legii. În acest scop, el va solicita înfăţişarea personală 
a părţilor, chiar dacă acestea sunt reprezentate. Dispoziţiile art. 132 alin. (2) sunt 
aplicabile. 
 În litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, 
judecătorul poate invita părţile să participe la o şedinţă de informare cu privire la 
avantajele folosirii acestei proceduri. 
         Când consideră necesar, ţinând seama de circumstanţele cauzei, 
judecătorul va recomanda părţilor 
să recurgă la mediere, în vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă, în orice fază 
a judecăţii. 
          Medierea nu este obligatorie pentru părţi. Dacă, în condiţiile alin. (1) şi 
(2), părţile se împacă, judecătorul va constata învoiala lor în cuprinsul hotărârii pe 
care o va da. Dispoziţiile art. 271-273 sunt aplicabile”. 
          Obligaţia judecătorului de a încerca împăcarea părţilor a fost consacrată 
şi în forma anterioară a art. 131 C.proc.civ. Numai că în concepţia vechiului cod 
această obligaţie funcţiona numai în faţa primei instanţe. 
         Neprezentarea părţii la şedinţa de informare constituie abatere şi poate 
fi sancţionată cu amendă, conform art. 108 alin. (1) pct. 1 lit. f), text introdus în cod 
prin Legea nr. 202/2010. 
           Legea nr. 202/2010 a promovat modificări interesante şi în privinţa 
procedurii prealabile. Drept urmare, noul conţinut al art. 109 C.proc.civ. este 
următorul: 
        „Oricine pretinde un drept împotriva unei alte persoane trebuie să facă o 
cerere înaintea instanţei competente. Sesizarea instanţei se poate face numai după 
îndeplinirea unei proceduri prealabile, dacă legea prevede în mod expres aceasta. 
Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în 
judecată. Neîndeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocată decât de către 
pârât prin întâmpinare, sub sancţiunea decăderii. La sesizarea instanţei cu 
dezbaterea procedurii succesorale, reclamantul va depune o încheiere emisă de 
notarul public cu privire la verificarea evidenţelor succesorale prevăzute de Codul 
civil şi de lege. În acest caz, neîndeplinirea procedurii prealabile poate fi invocată 
nu numai de către pârât, ci şi de către instanţă, din oficiu”. 
        În privinţa mijloacelor de probă reţinem o singură intervenţie a 
legiuitorului în materie de expertiză. 



 47

        Astfel, în urma adoptării acestui act normativ, art. 201 C.proc.civ. va 
avea următorul conţinut: „Când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt instanţa 
consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti, va numi, la cererea părţilor 
ori din oficiu, unul sau trei experţi, stabilind prin încheiere punctele asupra cărora ei 
urmează să se pronunţe, după care va putea convoca o audiere în camera de consiliu, 
în cadrul căreia va solicita expertului să se pronunţe cu privire la costul estimativ al 
lucrării ce urmează a fi efectuată, cât şi cu privire la durata de timp necesară 
efectuării expertizei. Poziţia părţilor, respect a părţii care a solicitat proba va fi 
consemnată în încheiere. În funcţie de poziţia expertului, a părţilor, respectiv a părţii 
care a solicitat proba, instanţa va fixa termenul de depunere a raportului de expertiză 
şi condiţiile de plată a cheltuielilor necesare efectuării expertizei. Dispoziţiile art. 
213 alin. (2) sunt aplicabile”. 
          Principalul element nou în materie de expertiză vizează convocarea 
expertului într-o audiere în camera de consiliu, în cadrul căreia va solicita expertului 
să se pronunţe cu privire la costul estimativ al lucrării ce urmează să fie efectuată, 
cât şi cu privire la durata de timp necesară efectuării expertizei. O analiză 
aprofundată a acestui text impune unele clarificări inevitabile. Prima constatare 
vizează faptul că legea nu se referă la invitarea expertului în cadrul unei şedinţe de 
judecată, ci la o audiere în camera de consiliu. O atare constatare ar putea sugera 
ideea că audierea se face fără citarea părţilor. 
           Textul în continuare se referă la necesitatea consemnării în încheiere a 
poziţiei părţilor şi a părţii care a solicitat proba. Deopotrivă, se mai precizează în 
text, în continuarea acestei idei, că în funcţie de poziţia expertului şi a părţilor 
instanţa va fixa termenul de depunere a raportului de expertiză. Prin urmare, 
audierea va avea loc după prealabilă citare a părţilor şi cu respectarea principiului 
contradictorialităţii. 
            A doua constatare majoră este aceea că din formula folosită de text 
rezultă că audierea expertului nu este obligatorie. În mod obişnuit, instanţele fixau 
onorariul de expert prin apreciere ţinând seama de complexitatea cauzei şi timpul 
necesar pentru efectuarea lucrării. 
            Atât în sistemul actual al Codului de procedură civilă, cât şi în cel al 
NCPC, la cererea expertului, 
onorariul poate fi majorat în mod corespunzător. 
 
 1.4. Procedura de îndreptare şi completare a hotărârilor 
           Legea nr. 202/2010 aduce un corectiv important în privinţa procedurii 
de îndreptare, lămurire, completare şi înlăturare a dispoziţiilor potrivnice, în sensul 
că aceste operaţiuni nu pot fi cerute „pe calea apelului sau recursului, ci numai în 
condiţiile art. 281-2822” (art. 2822a C.proc.civ.). Prin urmare, este înlăturat, prin 
această prevedere procedurală, orice drept de opţiune al părţilor între mijloacele 
procedurale consacrate de textele la care ne referim şi apel sau recurs. 
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§2. ModificModificModificModificări privind judecata în fari privind judecata în fari privind judecata în fari privind judecata în faţa instana instana instana instanţei de apelei de apelei de apelei de apel    
        Prima intervenţie legislativă din materia apelului vizează obiectul 
acestei căi ordinare de atac. În fapt, art. 2821 C.proc.civ. a fost completat doar prin 
introducerea în text şi a „cererilor pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori 
judiciare săvârşite în procesele penale”. Prin urmare, calea apelului este  
suprimată şi în privinţa acestor cereri. 
         Modificări semnificative au fost aduse prin „mica reformă” şi în 
privinţa soluţiilor pronunţate de 
instanţa de apel. În noua sa redactare, art. 297 C.proc.civ. are următorul conţinut: 
        „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 prima 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. Dezlegarea dată problemelor de drept de 
către instanţa de apel, ca şi necesitatea administrării unor probe sunt obligatorii 
pentru judecătorii fondului”. 
 
§3. ModificModificModificModificări în materia judecri în materia judecri în materia judecri în materia judecăţii în instanii în instanii în instanii în instanţa de recura de recura de recura de recurssss    
          Cea mai semnificativă dispoziţie procedurală în materie de recurs, care 
a fost introdusă în codul actual prin Legea nr. 202/2002, vizează limitarea casărilor 
cu trimitere. În acest scop, a fost introdus în actualul Cod de procedură civilă, la art. 
312 un nou alineat, alin. (6), cu următorul conţinut: 
         „Casarea cu trimitere poate fi dispusă o singur dată în cursul procesului 
pentru cazul în care instanţa a cărei hotărâre este recurată a soluţionat procesul fără a 
intra în cercetarea fondului, pentru cazul în care judecata s-a făcut în lipsa părţii care 
nu a fost regulat citată atât la administrarea probelor, cât şi la dezbaterea fondului, 
respectiv pentru cazul casării pentru lipsă de competenţă. În cazul în care, după 
casarea cu trimitere potrivit alin. (5) sau (6), intervine o nouă casare în aceeaşi 
cauză, tribunalele şi curţile de apel vor rejudeca în fond cauza, dispoziţiile alin. (4) 
fiind aplicabile”. 



 49

          Soluţiile pronunţate în materie de recurs diferă parţial de cele 
promovate în materie de apel, astfel cum uşor se poate constata. În primul rând, 
legea se referă la toate cele trei situaţii în care principial se poate dispune casarea cu 
trimitere. În al doilea rând, recursul fiind o cale extraordinară de atac, legea nu mai 
consacră principiul evocării fondului în cele trei situaţii, ci admite casarea cu 
trimitere, dar numai o singură dată. Noua reglementare introduce în Codul de 
procedură civilă şi unele clarificări utile. Astfel, prin introducerea la art. 315 a unui 
nou alineat, alin. (31), se precizează că: „În cazul rejudecării după casare, cu reţinere 
sau trimitere, sunt admisibile orice probe prevăzute de lege”. Soluţia este de natură 
să evite orice controversă cu privire la admisibilitatea administrării unor probe noi 
după casarea unei hotărâri judecătoreşti. Ea este incidentă independent de întinderea 
casării, respectiv dacă ne aflăm în prezenţa unei casări totale sau doar în prezenţa 
unei casări parţiale. 
 
§4. ModificModificModificModificări în materia recursului în interesul legiiri în materia recursului în interesul legiiri în materia recursului în interesul legiiri în materia recursului în interesul legii    
           Prima modificare şi completare a art. 329 C.proc.civ. vizează subiectele 
recursului în interesul legii. Noul text – art. 329 C.proc.civ. – adaugă subiectelor 
actuale şi Colegiul de conducere al Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie, precum şi 
Avocatul Poporului. 
         In cazul instanţei supreme conferirea legitimării procesuale la nivelul 
Colegiului de conducere al instanţei supreme este convingătoare şi firească, căci 
acesta este, adeseori, cel mai în măsură să constate existenţa unei jurisprudenţe 
neunitare. 
 
§5. Modific§5. Modific§5. Modific§5. Modificări privitoare la executarea silitri privitoare la executarea silitri privitoare la executarea silitri privitoare la executarea silită    
           O primă modificare importantă în materia executării silite priveşte 
extinderea competenţei teritoriale a executorilor judecătoreşti. Principiul consacrat 
de art. 373 alin. (1) C.proc.civ., în redactarea dată prin Legea nr. 202/2010, este 
acela potrivit căruia „hotărârile judecătoreşti şi celelalte titluri executorii se execută 
de executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în care urmează să se 
facă executarea ori, în cazul urmăririi bunurilor, de către executorul judecătoresc din 
circumscripţia curţii de apel în care se află acestea”. Prin urmare, noua reglementare, 
din raţiuni practice, a fost extinsă de la nivelul circumscripţiei unei judecătorii la 
nivelul circumscripţiei curţii de apel. Soluţia este de natură să prevină şi unele 
disfuncţionalităţi ce ar putea fi determinate de existenţa unui număr redus de 
executori judecătoreşti în circumscripţia unor judecătorii. De asemenea, soluţia este 
utilă şi în cazul urmăririi unor bunuri mobile care pot fi deplasate cu uşurinţă dintr-o 
circumscripţie teritorială în alta. 
          Acelaşi text, în alineatul (2), instituie şi o competenţă alternativă în 
ipoteza în care bunurile, mobile sau imobile, se află în circumscripţia mai multor  
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curţi de apel. În acest caz este competent oricare dintre executorii judecătoreşti care 
funcţionează pe lângă respectiva curte de apel. 
          Legea introduce şi un nou alineat în art. 373 – alin. (3) –, text ce 
determină atribuţiile instanţei de executare. Potrivit acestui text, instanţa de 
executare„soluţionează cererile de încuviinţare a executării silite, judecă contestaţiile 
la executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu 
excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe sau organe”. Aceste 
prevederi nu au un caracter cu totul inedit. Astfel, este de observat că potrivit art. 
400 alin. (1) contestaţia la executare se introduce la instanţa de executare. De 
asemenea, incidentele ivite în cursul executării se soluţionau tot în urma exercitării 
unei contestaţii la executare. Textul nou ne oferă însă o mai bună sistematizare a 
materiei. 
           Prin Legea privind „mica reformă” au fost aduse modificări şi 
completări importante art. 373/1 C.proc.civ., cererea de executare silită se depune la 
executorul judecătoresc, însoţită de titlul executoriu.Acesta este obligat să solicite în 
termen de 5 zile de la înregistrarea cererii,instanţei de executare, încuviinţarea 
executării silite. La rândul său, instanţa de executare încuviinţează urmărirea „printr-
o singură încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor, în termen de cel 
mult 7 zile de la data înregistrării cererii de încuviinţare a executării silite” .Pentru 
nerespectarea termenelor menţionate de către executorul judecătoresc,respectiv de 
către judecător, legea nu prevede nicio sancţiune procedurală, cu excepţia celei 
implicate de considerarea faptei ca o abatere disciplinară. De aceea, termenele 
menţionate au mai degrabă natura unor termene de recomandare. 
            Potrivit art. 3731 alin. (4) C.proc.civ., respingerea cererii de 
încuviinţare se poate pronunţa în una din următoarele situaţii: 
„1.cererea de executare silită este de competenţa altui organ de executare 
decât cel sesizat; 
2. titlul nu a fost învestit cu formulă executorie, dacă, potrivit legii, această 
cerinţă este necesară pentru pornirea executării silite; 
3. creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă; 
4. titlul cuprinde dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare 
silită: 
5. există alte impedimente prevăzute de lege”. 
             Textul citat păstrează, în esenţă, regimul actual al încheierii pronunţate 
de instanţa de executare asupra cererii de încuviinţare şi proclamă principiul rolului 
activ al executorului judecătoresc. 
             În materia executării silite o dispoziţie novatoare este cea privitoare la 
perioada în care se poate dispune executarea unei hotărâri de evacuare. Soluţia este 
prevăzută în art. 5781 C.proc.civ., text introdus în cod prin Legea privind„mica 
reformă”. Potrivit acestui text: 
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           „Nicio evacuare din imobilele cu destinaţie de locuinţă nu poate fi 
făcută de la 1 decembrie şi până la 1 martie a anului următor decât dacă creditorul 
face dovada că, în sensul dispoziţiilor legislaţiei locative, el şi familia sa nu au la 
dispoziţie o locuinţă corespunzătoare ori că debitorul şi familia sa au o altă locuinţă 
corespunzătoare în care s-ar putea muta de îndată. 
             Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul evacuării persoanelor care 
ocupă abuziv, pe căi de fapt, fără niciun titlu, o locuinţă, şi nici celor care au fost 
evacuaţi pentru că pun în pericol relaţiile de convieţuire sau tulbură în mod grav 
liniştea publică”. 
 
§6. M§6. M§6. M§6. Modificodificodificodificări ri ri ri şi completi completi completi completări în materia procedurii de divorri în materia procedurii de divorri în materia procedurii de divorri în materia procedurii de divorţ    
            Prin Legea privind „mica reformă” art. 6131 C.proc.civ. a fost 
modificat doar parţial. Deosebirea constă doar în faptul că, potrivit noii modificări, 
după ce preşedintele verifică existenţa consimţământului soţilor, fixează direct 
termenul de judecată în şedinţă publică. 
            Noua reglementare introduce în cod şi un text nou, art. 614/1 cu 
următorul conţinut: 
        „În faţa instanţei de fond, aceasta va stărui pentru soluţionarea 
divorţului prin înţelegerea părţilor. 
 În cazul în care judecătorul recomandă medierea, iar părţile o acceptă, 
acestea se vor prezenta la mediator, în vederea informării lor cu privire la avantajele 
medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor. 
După informare, părţile decid dacă acceptă sau nu soluţionarea divorţului prin 
mediere. Până la termenul fixat de instanţă, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, 
părţile depun procesul-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul şedinţei de 
informare.Prevederile alin. (2) şi (3) nu sunt aplicabile în cazul în care părţile au 
încercat soluţionarea divorţului prin mediere anterior introducerii acţiunii”. 
           Observăm însă că prevederile legale privitoare la mediere au un caracter 
particular şi faţă de cele din dreptul comun.Astfel cum am remarcat deja, potrivit art. 
131 alin. (2) C.proc.civ., judecătorul poate invita părţile să participe la o şedinţă de 
informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Or, potrivit textului aici 
comentat, dacă părţile acceptă medierea, ele se vor prezenta la mediator „în vederea 
informării lor cu privire la avantajele medierii”. Lipsa de armonizare între cele două 
texte este evidentă. Dacă s-ar fi dorit o diferenţiere, credem că ea ar fi trebui să fie 
făcută în sens contrar, adică şedinţa de informare în faţa judecătorului să fi fost 
statuată tocmai în materie de divorţ, iar nu în dreptul comun. 
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                             În ce priveşte activitatea judecătoriilor: 
 

Efectele intrării în vigoarea a Noului Cod civil la data de 1.10.2011. 
 

1. TUTELA 
 Un domeniu important în care Legea nr. 287/2009 privind noul Cod 
Civil aduce modificări semnificative îl reprezintă modalitatea în care sunt abordate 
mijloacele legale de ocrotire a persoanei fizice. 
Comparând reglementarea actuală cu cea anterioară noului Cod Civil (Codul familiei 
– Legea nr. 4/1953, abrogat şi Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului - art. 40 al.1, art. 41 şi art. 42, abrogate), constatăm că, dacă în 
mare mijoacele de ocrotire a persoanei fizice rămân aceleaşi - tutela, curatela şi 
punerea sub interdicţie -, modalitatea de aplicare a acestor măsuri comportă 
modificări notabile. 
 Dispoziţiile art. 110 din Legea nr. 287/2009 statuează în mod explicit 
care sunt cazurile de instituire a tutelei minorului: “când ambii părinţi sunt, după 
caz, decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau li s-a 
aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie 
judecătorească, dispăruţi ori declaraţi judecătoreşte, morţi, precum şi în cazul în 
care, la încetarea adopţiei, instanţa hotărăşte că este în interesul minorului 
instituirea unei tutele.” 
 Reiterând parţial dispoziţiile art. 115 din Codul familiei, legiuitorul 
păstrează obligaţia de informare a instituţiei competente (în vechea reglementare 
autoritatea tutelară iar în reglementarea actuală instanţa de tutelă), obligaţie care 
trebuie dusă la îndeplinire de către “persoanele apropiate minorului”, alături de 
“administratorii şi locatarii casei în care locuieşte minorul”, “serviciul de stare 
civilă”, în cazul înregistrării decesului unei persoane, “notarul public”, cu ocazia 
deschiderii procedurii succesorale,“instanţele judecătoreşti şi organele 
administraţiei publice locale, instituţiile de ocrotire, precum şi orice altă persoană.” 
(art. 111 din Legea nr. 287/2009). Observăm că în noua reglementare dispare şi 
termenul prevăzut de art. 115 din Codul familiei (5 zile “de la data când află de 
existenţa unui minor lipsit de îngrijire părintească”), acesta fiind înlocuit de 
“sintagma de îndată ce află de existenţa unui minor lipsit de îngrijire părintească”. 
 Mergând mai departe cu analiza acestei instituţii, constatăm că, în 
scopul ocrotirii interesului superior al minorului, legiuitorul extinde sfera situaţiilor 
de incompatibilitate cu activitatea de tutore. Astfel, din dispoziţiile art. 113 din 
Legea nr. 287/2009, reţinem că nu poate fi tutore: “minorul, persoana pusă sub 
interdicţie judecătorească sau cel pus sub curatelă; cel decăzut din exerciţiul 
drepturilor părinteşti sau declarat incapabil de a fi tutore; cel căruia i s-a restrâns 
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exerciţiul unor drepturi civile, fie în temeiul legii, fie prin hotărâre judecătorească, 
precum şi cel cu rele purtări reţinute ca atare de către o instanţă judecătorească; 
cel care, exercitând o tutelă, a fost îndepărtat din aceasta în condiţiile art. 158; cel 
aflat în stare de insolvabilitate; cel care, din cauza intereselor potrivnice cu cele ale 
minorului, nu ar putea îndeplini sarcina tutelei; cel înlăturat prin înscris autentic 
sau prin testament de către părintele care exercita singur, în momentul morţii, 
autoritatea părintească.” 

Aşadar, în esenţă, orice persoană fizică cu deplină capacitate de exeriţiu 
poate fi tutore, dacă nu se află într-una dintre celelalte situaţii amintite mai sus. Dacă 
vreuna dintre aceste situaţii survine pe parcursul exercitării tutelei, persoana 
respectivă va fi îndepărtată de la exercitarea tutelei, numindu-se un nou tutore. 

 Noutatea absolută introdusă de Legea nr. 287/2009 se referă la 
modalitatea de numire a tutorelui. Dacă în reglementarea anterioară (Codul 
familiei – Legea nr. 4/1953), această atribuţie revenea autorităţii tutelare, în lumina 
dispoziţiilor noului Cod Civil, desemnarea tutorelui se poate face de către însuşi 
părintele minorului sau de către instanţa de tutelă. Reprezentând o preluare a 
dreptului anglo-saxon, instituirea posibilităţii ca părintele în viaţă şi cu deplină 
capacitate de exerciţiu, să numească un tutore pentru copilul său, consolidează 
premisele exercitării drepturilor şi a îndatoririlor părinteşti şi respectă în totalitate 
interesul superior al minorului. 
 Conform dispoziţiilor art. 114 din Legea nr. 287/2009, desemnarea 
tutorelui de către părinte se realizează prin “act unilateral sau prin contract de 
mandat”, în formă autentică. Măsura poate fi stabilită şi prin testament. Părintele 
poate oricând revoca desemnarea tutorelui, fiind suficient un act sub semnătură 
privată în acest sens. Mai trebuie menţionat şi că persoana care a fost desemnată 
tutore pe această cale nu poate fi înlăturată de la tutelă de către instanţa de judecată, 
decât (temporar) dacă se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute de art. 113 din 
Legea nr. 287/2009 sau dacă “prin numirea sa interesele minorului ar fi periclitate” 
(art.116 al.1 din Legea nr. 287/2009) . 
 În situaţia în care nu există un tutore desemnat de către părinte, instanţa 
de tutelă va numi ea însăşi tutore “o rudă sau un afin ori un prieten al familiei 
minorului, în stare să îndeplinească această sarcină, ţinând seama, după caz, de 
relaţiile personale, de apropierea domiciliilor, de condiţiile materiale şi de 
garanţiile morale pe care le prezintă cel chemat la tutelă” (art. 118 din Legea nr. 
287/2009). 
 Cu privire la procedura de numire, precizăm că este obligatoriu acordul 
viitorului tutore (cu excepţia situaţiei când tutorele este numit pe baza unui contract 
de mandat, caz în care viitorul tutore nu poate refuza tutela decât pentru motivele  
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prevăzute de art. 120 al. 2 din Legea nr. 287/2009). Ascultarea minorului care a 
împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie. Numirea se face în camera de consiliu, prin 
încheiere definitivă, care “se comunică în scris tutorelui şi se afişează la sediul 
instanţei de tutelă şi la primăria de la domiciliul minorului” (art. 119 al. 4 din Legea 
nr. 287/2009). 
 Referitor la situaţiile în care o persoană poate refuza să fie numită 
tutore, faţă de fosta reglementare (art. 118 din Codul familiei), prin prevederile art. 
120 al. (2), noul Cod Civil restrânge sfera acestora, identificându-se patru cazuri: 
“cel care are vârsta de 60 de ani împliniţi; femeia însărcinată sau mama unui copil 
mai mic de 8 ani; cel care creşte şi educă 2 sau mai mulţi copii; cel care, din cauza 
bolii, a infirmităţii, a felului activităţilor desfăşurate, a depărtării domiciliului de 
locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate, nu ar mai putea 
să îndeplinească această sarcină.” 
 În scopul urmăririi şi satisfacerii interesului superior al minorului, tutela 
are prin esenţa sa un caracter personal şi gratuit, exepţie făcând situaţiile enumerate 
de art. 122 – 123 din Legea nr. 287/2009. 
 Pentru o gestionare cât mai eficientă a activităţii desfăşurate de tutore şi 
pentru a avea un control asupra îndeplinirii de către acesta a obligaţiilor cu privire la 
persoana şi bunurile minorului, noul Cod Civil introduce instituţia Consiliului de 
familie, noţiune preluată tot din dreptul anglo saxon. Consiliul de familie va fi numit 
tot de către instanţa de tutelă şi va fi compus din “3 rude sau afini, ţinând seama de 
gradul de rudenie şi de relaţiile personale cu familia minorului” sau în lipsa 
acestora, chiar din “alte persoane care au avut legături de prietenie cu părinţii 
minorului sau care manifestă interes pentru situaţia acestuia”(art. 125 al.1 din 
Legea nr. 287/2009). Constituirea, funcţionarea, atribuţiile şi înlocuirea Consiliului 
de familie se desfăşoară sub atenta supraveghere a instanţei de tutelă. 
 Referitor la regulile de exercitare a tutelei, menţionăm că principiul 
fundamental este că aceasta trebuie să se desfăşoare numai în interesul superior al 
minorului “atât în ceea ce priveşte persoana cât şi bunurile acestuia” (art. 133 din 
Legea nr. 287/2009). 
 Raportându-ne la vechile reglementări conţinute de art. 126 şi urm. din 
vechiul Cod al familiei, observăm că, prin dispoziţiile noului Cod Civil, legiuitorul 
transferă atribuţiile autorităţii tutelare şi ale delegatului acestuia către instanţa de 
tutelă şi Consiliul de familie (dacă acesta există). Astfel, cu privire la exercitarea 
tutelei asupra persoanei minorului, hotărârile se vor lua de către tutore, “cu avizul 
Consiliului de familie” (art. 136 din Legea nr. 287/2009). Sunt exceptate de la 
această regulă, măsurile cu caracter curent. 
 Minorul va avea domiciliul la tutore şi numai pe cale de excepţie, şi cu 
autorizarea instanţei de tutelă, acesta va putea avea şi o reşedinţă. Cu toate acestea, 
în situaţiile în care educarea şi pregătirea profesională a minorului reclamă acest 
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lucru, tutorele poate decide ca minorul să aibă o reşedinţă, instanţa de tutelă fiind 
încunoştiinţată de îndată. 
 În spiritul protejării interesului superior al minorului, art. 138-139 din 
Legea nr. 287/2009 limitează puterea de decizie a tutorelui asupra schimbării felului 
învăţăturii sau al pregătirii profesionale pe care minorul o primea la data instituirii 
tutelei (şi care în cele mai multe cazuri fusese aleasă de părinte). Conform textelor 
de lege amintite, pentru a lua o decizie în acest sens este obligatorie încuviinţarea 
instanţei de tutelă, iar în situaţia în care minorul a împlinit vârsta de 14 ani, instanţa 
de tutelă nu poate schimba “felul învăţăturii sau al pregătirii profesionale hotărâte 
de părinţi” sau pe care minorul le primea “la data instituirii tutelei”. Este 
obligatorie ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani. 
 O a doua componentă a exerciţiului tutelei o reprezintă drepturile pe 
care tutorele le are asupra bunurilor minorului. Oferind o reglementare mult mai 
detaliată decât cea prevăzută de fostul Cod al familiei, Legea nr. 287/2009 încearcă 
să protejeze într-o modalitate cât mai eficientă patrimoniul minorului rămas fără 
ocrotire legală. Se dă o mai mare importanţă activităţii de inventariere a bunurilor 
minorului şi se acordă o atenţie sporită creanţelor pe care tutorele sau membrii 
Consiliului de familie le au faţă de minor. 
 Reţinând dispoziţiile art. 140 al. (2) din Legea nr. 287/2009, cu ocazia 
inventarierii bunurilor minorului, tutorele şi membrii Consiliului de familie au 
obligaţia de a declara în scris “creanţele, datoriile sau alte pretenţii pe care le au 
faţă de minor”.  

 În caz contrar, intervine prezumţia legală că aceştia au renunţat la ele,    
mergându-se până la sancţionarea acestora cu înlăturarea din funcţie. Aliniatul (4) al 
aceluiaşi text de lege consfiinţeşte posibilitatea plăţii voluntare a creanţelor pe care 
la au faţă de minor, tutorele, soţul acestuia, o rudă în linie dreaptă a acestuia sau 
fraţii sau surorile acestora, doar cu autorizarea instanţei de tutelă. 
 Cu privire la administrarea bunurilor minorului, menţionăm că aceasta 
trebuie să se realizeze cu bună credinţă, finalitatea acesteia constituind-o bunăstarea 
minorului. În desfăşurarea acestei activităţi, tutorele numit are, de plano, calitatea de 
administrator al bunurilor altuia, fiind ţinut de respectarea dispoziţiilor legale în 
această materie. 
 Până la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul va fi reprezentat în actele 
juridice de către tutore, iar după împlinirea vârstei de 14 ani, acesta le va putea 
încheia singur, cu “încuviinţarea scrisă a tutorelui” sau a “curatorului” (conform 
art. 143 şi art. 146 din noul Cod Civil), excepţie făcând donaţiile şi actele prin care 
se garantează obligaţia altuia, care îi sunt total prohibite. 
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 Legea nr. 287/2009 acordă o importanţă deosebită actelor de dispoziţie 
pe care tutorele ar putea să le încheie pe numele minorului. Raportându-ne la 
dispoziţiile art. 144 din noul Cod Civil, constatăm că tutorelui îi este interzis să 
încheie următoarele acte juridice, sub sancţiunea anulării acestora: donaţiile şi actele 
prin care se garantează obligaţia altuia (pe numele minorului); actele de înstrăinare, 
împărţeală, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor minorului, actele 
de renunţare la drepturile patrimoniale ale acestuia şi orice alte acte ce depăşesc 
dreptul de administrare, în lipsa avizului Consiliului de familie şi a autorizării 
instanţei de tutelă. Singura excepţie o reprezintă “bunurile supuse pieirii, 
degradării, alterării ori deprecierii, precum şi cele devenite nefolositoare pentru 
minor” (art. 144 al.4), pentru a căror înstrăinare nu sunt necesare avizul Consiliului 
de familie şi autorizarea instanţei de tutelă. 
 Oprindu-ne asupra acestei dispoziţii legale, ne atrage atenţia sintagma 
de “bunuri nefolositoare”, expresie care, în opinia noastră comportă un grad de 
subiectivism ridicat, creând premisele unei decizii incorecte din partea tutorelui, 
decizie care poate fi în dezavantajul minorului şi care, în lipsa avizului Consiliului 
de familie şi a autorizării instanţei de tutelă nu este supusă niciunei forme de control. 
În acest context, o reformulare a expresiei sau o revenire la un plafon valoric adecvat 
(de maniera în care acesta era instituit de art. 129 al. 4 din fostul Cod al familiei) ar 
remedia neregula. 
 Revenind asupra limitelor impuse de legiuitor asupra actelor pe care 
tutorele le poate încheia pe seama minorului, este de observat că sunt excluse din 
sfera acestora şi actele juridice “încheiate între tutore sau soţul, o rudă în linie 
dreaptă ori fraţii sau surorile tutorelui, pe de o parte, şi minor, pe de altă parte“, 
sub sancţiunea unei nulităţi relative (art. 147 din Legea nr. 287/2009), excepţie 
făcând unele vânzări la licitaţia publică. 
 Noul Cod Civil reglementează şi situaţiile în care între minor şi tutore 
apar interese contrare, situaţii care nu sunt de natură să conducă la înlocuirea 
tutorelui, dar care pot afecta vădit exercitarea tutelei şi pe cale de consecinţă, 
interesul superior al minorului. În aceste cazuri, art. 150 din Legea nr. 287/2009 
permite numirea unui curator special. Conform aceluiaşi text de lege, aceeaşi măsură 
se aplică şi atunci când “din cauza bolii sau din alte motive tutorele este împiedicat 
să îndeplinească un anumit act în numele minorului ” sau “pentru motive temeinice, 
în cadrul procedurilor succesorale”. 
 Cu privire la modalitatea de exercitare a tutelei, menţionăm că o 
obligaţie extrem de importantă a tutorelui este darea de seamă a acestuia. În vechea 
reglementare, tutorele avea obligaţia să prezinte anual autorităţii tutelare o dare de 
seamă despre modalitatea în care a îngrijit de persoana minorului şi a administrat 
bunurile acestuia. 
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 În actuala reglementare, atribuţia de control este preluată de instanţa de 
tutelă, căreia tutorele este obligat să îi prezinte anual aceeaşi dare de seamă. 
 Conform art. 152 al. (2) din Legea nr. 287/2009, termenul de depunere 
a acesteia este de 30 de zile de la sfârşitul anului calendaristic. Termenul anual nu 
poate fi prelungit decât de către instanţa de tutelă (fără a depăşi 3 ani) şi numai în 
situaţiile în care “averea minorului este de mică însemnătate”. Finalitatea acestui 
demers o constituie verificarea socotelilor cu privire la veniturile şi cheltuielile 
făcute cu minorul, şi în cazul în care acestea sunt corecte, descărcarea tutorelui. 
 Tot pentru o mai mare responsabilizare a celui care desfăşoară 
activitatea de tutore cât şi pentru a întări garanţia respectării drepturilor minorului, 
noul Cod Civil reconfirmă posibilitatea de a formula plângere împotriva tuturelui cu 
privire la “actele sau faptele păgubitoare pentru minor” (art. 155 al. 1 din Legea nr. 
287/2009). Plângerea poate fi făcută de minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, de 
Consiliul de familie şi de membrii acestuia, dar şi de oricare dintre persoanele 
amintite la art. 111 din noul Cod Civil. Plângerea va fi soluţionată de instanţa de 
tutelă în regim de urgenţă, printr-o încheiere executorie. 
 Cu privire la cazurile de încetare a tutelei, Legea nr. 287/2009 identifică 
două tipuri de situaţii: cele care duc la încetarea propriu-zisă a tutelei (situaţia care a 
dus la instituirea tutelei nu se mai menţine şi moartea minorului) şi cele care duc la 
încetarea funcţiei tutorelui (moartea acestuia, îndepărtarea acestuia de la tutelă sau 
înlocuirea sa). 
 Referitor la încetarea funcţiei tutorelui prin moartea acestuia, noutatea o 
reprezintă transmiterea sarcinilor tutelei către moştenitorii tutorelui decedat, până la 
numirea unui nou tutore (conform art. 157 din Legea nr. 287/2009). Cu siguranţă că 
această măsură a fost introdusă tot în scopul protejării drepturilor şi intereselor 
minorului pus sub tutelă.  
 Astfel, prin preluarea temporară a sarcinilor specifice tutelei de către 
moştenitorul tutorelui decedat până la numirea unui nou tutore, se urmăreşte 
înlăturarea şi minimizarea efectelor pe care decesul tutorelui le-ar putea avea asupra 
drepturilor şi intereselor minorului. 
 Reiterând dispoziţiile art. 138 al. (2) din vechiul Cod al familiei, noua 
reglementare prevede îndepărtarea tutorelui de la tutelă dacă acesta ”săvârşeşte un 
abuz, o neglijenţă gravă sau alte fapte care îl fac nedemn de a fi tutore, precum şi 
dacă nu îşi îndeplineşte în mod corespunzător sarcina”.  
 Conform prevederilor art. 160 şi urm. din Legea nr. 287/2009, 
identificăm obligaţia tutorelui sau a moştenitorilor acestuia ca la încetarea din orice 
cauză a tutelei, să prezinte instanţei o dare de seamă generală.  
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 Numai după verificarea socotelilor şi predarea bunurilor, instanţa de 
tutelă va da fostului tutore sau moştenitorilor săi descărcare de gestiune. Această 
descărcare de gestiune nu îl exonerează de răspundere pe fostul tutore pentru un 
prejudiciu cauzat minorului din culpa sa, iar noul tutore numit are obligaţia să ceară 
celui dintâi repararea pagubei. În caz contrar, noul tutore va fi obligat el însuşi la 
repararea prejudiciului. 
 Concluzionând cele prezentate, reţinem că până la intrarea în vigoare a 
Legii nr. 287/2009, în materia tutelei principala instituţie implicată era autoritatea 
tutelară, procedura având mai mult un caracter administrativ şi numai în cazuri 
extraordinare judiciar. Prin modificările aduse, şi mai ales prin instituirea instanţei 
de tutelă, noul Cod Civil transferă practic această procedură din sfera 
administrativului în sfera judiciarului, creând o nouă instituţie de drept, la nivelul 
căreia jurisprudenţa este încă în fază de pionerat şi a cărei evoluţie merită urmărită.  

 
2. CURATELA  
 Conform regulilor de drept comun prevăzute în Codul Civil, 
„curatela este o instituţie legală pentru ocrotirea unei persoane care are 
capacitatea civilă, dar care, din cauza bătrâneţii, a unei boli ori infirmităţi fizice 
sau a lipsei îndelungate de la domiciliu, nu-şi poate administra singură bunurile şi 
apăra interesele”.  
 Principalele schimbări aduse de noul Cod Civil sunt legate de faptul că 
nu se mai permite instituirea curatelei din oficiu, la cererea autorităţii tutelare, ci 
doar la cererea celui ce urmează a fi reprezentat, soţului său, rudelor sale, 
persoanelor apropiate, administratorilor şi locatarilor casei în care acesta locuieşte, 
serviciului de stare civilă cu prilejul înregistrării morţii unei persoane, notarului 
public cu prilejul deschiderii unei proceduri succesorale, instanţelor judecătoreşti cu 
prilejul condamnării la pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părinteşti, organelor 
administraţei publice locale, instituţiilor de ocrotire, precum şi a oricărei alte 
persoane, cererea urmând a fi adresată instanţei de tutelă, singura abilitată să 
numească un curator.  
 Numirea curatorului se face, cu acordul acestuia, de către instanţa de 
tutelă în camera de consiliu, prin încheiere definitivă. Atunci când desemnarea 
curatorului s-a făcut prin contract de mandat, cel desemnat nu poate refuza numirea 
decât în următoarele situaţii: dacă are vârsta de 60 de ani împliniţi; este femeie 
însărcinată sau mama unui copil mai mic de 8 ani; este o persoană care creşte şi 
educă doi sau mai mulţi copii; din cauza bolii, a infirmităţii, a felului activităţilor 
desfăşurate, a depărtării domiciliului său de locul unde se află bunurile administrate 
sau din alte motive întemeiate, nu ar mai putea să îndeplinească această sarcină. Alte 
noutăţi legate de procedura de instituire a curatelei se referă la atribuţiile curatorului; 
potrivit noului Cod Civil, curatorul îşi îndeplineşte atribuţiile conform regulilor de la 
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mandat sau, dacă instanţa consideră că se impune o asemenea măsură, curatorul va fi 
investit cu drepturile şi obligaţiile unui administrator însărcinat cu simpla 
administrare a bunurilor altuia. Spre deosebire de vechea reglementare, noul Cod 
Civil permite înlocuirea curatorului şi înaintea trecerii celor 3 ani, dar numai pentru 
motive temeinice. 
 
3. PUNEREA SUB INTERDICTIE JUDECĂTOREASCĂ 
           -măsura prevazută de lege pentru ocrotirea persoanelor fizice care, fiind 
lipsite de discernământ din cauza alienării mintale sau a debilităţii mintale, nu se pot 
îngriji de interesele lor.  
 Punerea sub interdicţie judecătorească poate fi solicitată de: autoritatea 
tutelară; persoanele apropiate celui care urmează să fie pus sub interdicţie 
judecătorească; administratorul şi locatarii casei în care locuieşte persoana 
respectivă; serviciul de stare civilă, de notarul public, cu ocazia deschiderii unei 
succesiuni, dacă a aflat pe această cale, că o persoană lipsită de discernământ din 
cauza alienării mintale a rămas fără ocrotire; instantele de judecată; Parchetul sau 
Poliţia, cu prilejul pronunţării, luării sau executării unor măsuri privative de 
libertate; organele administraţiei; organizaţiile publice; instituţiile de ocrotire; orice 
altă persoană care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa necesităţii de a se 
institui interdicţia judecătorească.  
 Interdicţia se pronunţă de către instanţa judecătorească cu ascultarea 
concluziilor procurorului şi produce efecte de la data rămânerii definitive a hotărârii. 
După ce a rămas definitivă, hotărârea se comunică, fără întârziere, instanţei în raza 
căreia se află locul unde este înregistrat actul de naştere al persoanei puse sub 
interdicţie, pentru a fi transcris într-un registru anume destinat. De la data 
transcrierii, incapacitatea celui pus sub interdicţie devine opozabilă şi terţilor, cu 
excepţia cazurilor în care aceştia au cunoscut existenţa interdicţiei şi pe altă cale. De 
asemenea, hotărârea de punere sub interdicţie se comunică autorităţii tutelare, pentru 
desemnarea unui tutore, precum şi autorităţilor sanitare competente, pentru ca 
acestea să procedeze, în conformitate cu normele legale în vigoare, la supravegherea 
medicală permanentă a interzisului. Autoritatea tutelară, de acord cu serviciile 
medicale competente, având în vedere toate împrejurările cauzei, hotărăşte dacă 
persoana pusă sub interdicţie va fi îngrijită în locuinţa sa ori într-o instituţie sanitară.  
 Regulile referitoare la tutela minorului sunt aplicabile şi în cazul celui 
pus sub interdicţie judecătorească, în măsura în care legea nu dispune altfel. Tutorele 
are obligatia să se îngrijeascî de persoana celui pus sub interdicţie, de condiţiile sale 
de viaţă, pentru a-i grăbi vindecarea şi, în acelasi scop, poate întrebuinţa veniturile şi  
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bunurile celui pus sub interdicţie. În caz de nevoie, până la rezolvarea cererii de 
punere sub interdicţie judecătorească, autoritatea tutelară are posibilitatea să 
numească un curator pentru îngrijirea persoanei a cărei punere sub interdictie se 
cere, pentru reprezentarea acesteia şi administrarea bunurilor sale. Pot fi puşi sub 
interdicţie judecătorească şi minorii. Dacă la data punerii sub interdicţie minorul se 
afla deja sub ocrotire părintească, acesta rămâne sub această ocrotire până cand 
devine major, fără a i se mai numi un tutore. Părintele are obligaţiile menţionate 
pentru tutorele interzisului major cu privire la persoana şi întrebuinţarea veniturilor 
si bunurilor minorului, pentru a asigura grabnica vindecare a acestuia. În cazul în 
care minorul, la data când devine major, continuă să se afle sub interdicţie, 
autoritatea tutelară numeşte un tutore. Dacă la punerea sub interdicţie judecătorească 
a minorului, acesta se afla deja sub tutelă, autoritatea tutelară va putea hotărâ ca 
tutorele respectiv să-şi păstreze în continuare sarcinile sau va numi alt tutore. Măsura 
interdicţiei are caracter vremelnic. Ea se ia în scopul ocrotirii persoanei fizice şi a 
bunurilor acesteia, atunci când este lipsită de discernământ din cauza alienării 
mintale sau a debilităţii mintale. Legiuitorul a reglementat o procedură de ridicare a 
interdicţiei judecătoreşti ori de câte ori au încetat cauzele care au determinat 
instituirea ei. Pot cere ridicarea interdicţiei, persoana pusă sub interdicţie, precum şi 
toţi cei care pot solicita declanşarea procedurii punerii sub interdicţie judecătorească. 
Hotărârea definitivă de ridicare a interdicţiei judecătoreşti se comunică instanţei care 
a luat măsura transcrierii hotărârii de interdicţie judecătorească, pentru a se face în 
registrul respectiv menţiunea despre ridicarea ei. 
 Punerea sub interdicţie judecătorească se face doar de instanţa de 
judecată. Condiţiile de fond sunt:  

a)Persoana să nu aibă discernământ. Dacă o persoană din cauza bătrâneţii, a bolii sau 
a unei infirmităţi fizice este totuşi capabilă şi cu discernământ dar nu poate  să-şi 
apere interesele în condiţii mulţumitoare i se poate numi un curator.  

b)Cauza lipsei de discernământ să fie alienaţia sau debilitatea mintală. Conţinutul 
celor două noţiuni este stabilit de medicul de specialitate şi trebuie să aibă un 
caracter de permanenţă sau de durabilitate şi să reprezinte starea obişnuintă a 
bolnavului. 

c)Lipsa discernământului să fie o stare de fapt şi să nu-i permită persoanei în cauză 
să se îngrijească de interesele sale. Aceasta poate fi dovedită prin orice mijloc de 
probă. 

 Condiţia de formă este existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive de 
punere sub interdicţie.Măsura poate fi solicitată, în principiu de orice persoană 
interesată sau abilitată şi chiar de respectiva persoană bolnavă psihic. Autoritatea 
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tutelară, persoanele care sunt apropiate celui în cauză, administratorul şi locatarii 
casei în care locuieşte acesta, serviciul de stare civilă, de notarul public, cu ocazia 
deschiderii unei succesiuni, dacă a aflat pe această cale, că o persoană lipsită de 
discernământ din cauza alienării sau debilităţii mintale a rămas fără ocrotire, 
instanţele de judecată, Parchetul, Poliţia, cu prilejul pronunţării, luării sau executării 
unor măsuri privative de libertate, organele administraţiei publice locale, 
organizaţiile publice, instituţiile de ocrotire, orice altă persoană care a luat cunoştinţă 
prin orice mijloc de existenta necesităţii de a se institui interdicţia judecătorească.  

Cu ocazia soluţionării cererii se vor avea în vedere următoarele: 

1. Preşedintele instanţei sesizată cu o cerere de punere sub interdicţie va lua 
măsuri ca cererea, împreună cu înscrisurile anexate, să fie comunicate procurorului. 
2. Procurorul dispune efectuarea cercetărilor ce le va socoti necesare, va consulta 
părerea unei comisii de medici specialişti şi a medicului sub supravegherea căruia se 
află cel a cărui punere sub interdicţie este cerută, dacă acesta se găseşte internat într-
o instituţie sanitară. 
3. În caz de nevoie şi până la soluţionarea cererii de punere sub interdicţie 
judecătorească, instanţa de tutelă poate numi un curator special pentru îngrijirea şi 
reprezentarea celui a cărui interdicţie a fost cerută, precum şi pentru administrarea 
bunurilor acestuia. 
4. Instanţa ascultă în mod obligatoriu concluziile procurorului şi ia interogatoriu 
pârâtului pentru a constata starea sa mintală. Dacă cel în cauză nu este în stare să se 
înfăţişeze la instanţă, el va fi ascultat, în prezenţa procurorului, la locul unde se află. 

Opozabilitatea interdicţiei 
  Interdicţia îşi produce efectele de la data când hotărârea judecătorească 
a rămas definitivă. 
  Cu toate acestea, lipsa de capacitate a celui interzis nu poate fi opusă 
unei terţe persoane decât de la data îndeplinirii formalităţilor de publicitate prevăzute 
de Codul de procedură civilă, afară numai dacă cel de-al treilea a cunoscut punerea 
sub interdicţie pe altă cale. 
 Actele încheiate de cel pus sub interdicţie judecătorească 
 Actele juridice încheiate de persoana pusă sub interdicţie 
judecătorească, sunt anulabile, chiar dacă la data încheierii lor aceasta ar fi avut 
discernământ. 
 Ridicarea interdicţiei judecătoreşti 
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 Dacă au încetat cauzele care au provocat interdicţia, instanţa 
judecătorească va pronunţa ridicarea ei. 
 Hotărârea prin care se pronunţă ridicarea interdicţiei judecătoreşti îşi 
produce efectele de la data când a rămas definitivă. 
 
 Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în data de 19 iulie 
2011 în Cauza Leca şi Filipescu impotriva Romaniei condamnând statul român 
pentru încălcarea principiului securităţii juridice, prin anularea unei hotărâri 
definitive în urma unei căi de atac extraordinare. Reclamanţii au obţinut decizii 
civile în favoarea lor în diverse proceduri civile. Aceste hotărâri definitive au fost 
anulate printr-un recurs în anulare introdus de procurorul general al Romaniei. 
Curtea face trimitere la Cauza Brumărescu în care a concluzionat că s-a încălcat art. 
6 § 1, cu motivarea că anularea unei hotărâri definitive în urma unei căi de atac 
extraordinare era contrară principiului securităţii juridice. Prin urmare, Curtea a 
concluzionat că a existat o încălcare a art. 6 § 1 din Convenţie. Cu privire la 
acordarea de reparaţii echitabile a stabilit că, întrucât în urma unei hotărâri a Curţii 
Europene dreptul naţional permite restitutio in integrum, adică restabilirea situaţiei 
existente înainte ca art. 6 să fie încălcat, reclamanţii trebuie mai întâi să sesizeze 
instanţele interne. Prin urmare, Curtea nu consideră necesar să acorde reclamanţilor 
despăgubiri cu titlu de prejudiciu material. În ceea ce priveşte prejudiciul moral, 
Curtea decide să acorde 2.000 euro fiecărui reclamant ca reparaţie echitabilă a 
prejudiciului moral suferit şi 1.000 euro pentru cheltuielile de judecataă 
 La data de 8 iunie 2011, Curtea Europeană a condamnat statul român în 
Cauza Colegiul Consilierilor Juridici Argeş împotriva României pentru încălcarea 
dreptului de asociere, prevăzut de art. 11 din Convenţie, prin refuzul instanţelor 
naţionale de a înscrie ca asociaţie profesională Colegiul Consilierilor Juridici Argeş. 
Curtea reiterează faptul că dreptul de a înfiinţa o asociatie este parte integrantă a 
dreptului prevăzut la art. 11 din Convenţie. Potrivit Curţii, excepţiile de la regula 
dreptului de asociere trebuie interpretate în mod restrictiv şi orice derogare de la 
acest drept trebuie să corespundă unei “nevoi sociale stringente”. Curtea consideră 
că refuzul instanţei interne de a-l înscrie pe reclamant ca asociaţie reprezintă o 
încălcare a dreptului său de asociere de catre autorităţi. Această încălcare este 
justificată de dispozţiile art. 11 doar dacă este “prevazută de lege”, urmăreşte unul 
sau mai multe dintre scopurile legitime prevăzute la paragraful 2 şi este “necesară 
într-o societate democratică” pentru îndeplinirea acestor scopuri. Curtea constată că 
încălcarea era prevazută de lege, şi anume de OG nr. 26/2000, şi urmărea un scop 
legitim, şi anume apărarea ordinii publice, rămânând să examineze dacă încălcarea 
era necesară într-o societate democratică. În opinia Curţii, motivele invocate de 
autorităţi de a refuza înscrierea asociaţiei reclamante nu au fost relevante şi 
suficiente, iar o astfel de măsură luată chiar înainte de începerea funcţionării 
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asociaţiei, apare disproporţionată în raport cu scopul urmărit. Prin urmare, încălcarea 
nu poate fi considerată necesară într-o societate democratică. Prin urmare, a fost 
încălcat art. 11 din Conventie. Reclamantul nu a solicitat nici o sumă cu titlu de 
prejudiciu material sau moral. Curtea reaminteste că o hotărâre în care se constată o 
încălcare îi impune statului pârât o obligaţie legală de a pune capăt încălcării şi de a 
remedia consecinţele acesteia. În acest sens, Codul de procedură civilă îi permite 
reclamantului să solicite în faţa instanţelor naţionale revizuirea pentru a reveni la 
situaţia existentă înainte de încălcarea Convenţiei. 
 

 La data de 26 iulie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a 
pronunţat în Cauza Georgel şi Georgeta Stoicescu împotriva României, constatând 
încălcarea art. 8 şi 6 din Convenţie. În fapt, Curtea a reţinut că reclamanta Georgeta 
Stoicescu, a fost atacată, muşcată şi aruncată la pământ de 7 câini comunitari, în faţa 
casei sale din cartierul Pajura, Bucureşti. După atacul suferit, starea de sănătate a 
reclamantei s-a deteriorat, astfel încât ea a fost încadrată în categoria persoanelor cu 
handicap, a început să sufere de amnezie, dureri de umeri şi picioare, să prezinte 
dificultăţi în ceea ce priveşte alimentaţia. Trăia într-o stare continuă de anxietate şi 
n-a mai părăsit domiciliul de teama unui alt atac.  

 Potrivit Curţii, teoretic, legislaţia română i-a permis dnei Stoicescu să 
se adreseze instanţelor pentru a cere despăgubiri în baza Codului Civil, iar 
reclamanta a facut uz de acest drept. În condiţiile în care legislaţia prevedea că taxele 
de timbru sunt calculate în funcţie de suma despăgubirilor solicitate, d-na Stoicescu 
a fost nevoită să-şi limiteze pretenţiile formulate în fata instanţelor naţionale, date 
fiind resursele financiare limitate de care dispunea. Deşi Tribunalul Bucureşti a decis 
ca reclamanta sa fie scutită de plata taxei de timbru, suma pe care aceasta o achitase 
nu i-a mai fost restituită. 

 Judecătorii europeni au mai reţinut că d-na Stoicescu nu a obţinut o 
decizie definitivă pe fondul plângerii ei civile, având în vedere că nu a reuşit să 
identifice autoritatea locală responsabilă de gestionarea câinilor fără stăpân. Curtea a 
constatat prin urmare că sarcina impusă dnei Stoicescu de a identifica autoritatea pe 
care s-o cheme în judecată a constituit o cerinţă excesivă prin care s-a adus atingere 
justului echilibru dintre interesul public şi drepturile reclamantei. În consecinţă, 
Curtea a stabilit că reclamanta nu a avut posibilitatea reală de a cere despăgubiri în 
faţa instanţelor şi a concluzionat că ea nu a beneficiat de un acces efectiv la justiţie, 
ceea ce a constituit o violare a articolului 6 § 1 din Convenţie. 
Curtea a stabilit că România trebuie să plătească d-lui Stoicescu suma de 9.000 euro 
cu titlu de despăgubiri morale şi 20 EUR cu titlu de cheltuieli de judecată. 
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 PRACTICĂ CEDO ÎN MATERIE CIVILĂ 
 La 11 ianuarie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 
pronunţat trei noi condamnări pe fond ale României, în cauzele: Hacioglu contra 
României, Vergu contra României şi Rednic şi alţii contra României. 
 În Cauza Rednic contra României, Curtea a reţinut că a avut loc o 
încălcare a art. 6 alin. 1 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 şi a acordat un 
termen de 3 luni pentru judecarea cererii accesorii având ca obiect daunele morale şi 
materiale solicitate de reclamanţi. 
 Prin decizia administrativa emisă la 12 august 1991, Comisia judeţeană 
a recunoscut dreptul reclamanţilor la reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
suprafeţei de 8,28 ha teren, iar prin hotărârea irevocabilă pronunţată la 8 martie 
2007, Judecătoria Fagăraş a obligat Comisia locală la punerea în posesie a 
reclamanţilor cu terenul aflat în litigiu, pe vechiul amplasament, în conformitate cu 
decizia administrativă, Comisia judeţeană  fiind obligată la emiterea titlului de 
proprietate în beneficiul reclamanţilor. Chiar dacă printr-o adresă emisă la 8 
decembrie 2008 Comisia locală a informat părţile interesate că au fost demarate 
procedurile pentru efectuarea măsurătorilor topografice, necesare atât pentru punerea 
în posesie a reclamanţilor cu terenul atribuit, cât şi pentru emiterea titlului de 
proprietate, Curtea reţine că până în prezent reclamanţii nu au fost puşi în posesie, 
iar titlul de proprietate nu le-a fost comunicat. 
 În consecinţă, Curtea apreciază că întârzierea la executare mai sus 
constatată nu apare ca fiind rezonabilă, în lumina jurisprudenţei Curţii în materie şi 
aminteşte că, fără o justificare pertinentă, omisiunea autorităţilor de a executa o 
decizie irevocabilă într-un interval de timp rezonabil poate antrena o încălcare a art. 
6 alin. 1 din Conventie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1, mai ales când obligaţia de a 
executa hotărârea judecătorească aparţine unei autorităţi administrative. 
 După examinarea tuturor datelor speţei, Curtea reţine că Statul nu a 
depus toate eforturile necesare pentru a asigura executarea cu celeritate a deciziei 
judiciare favorabile reclamanţilor. Pentru considerentele expuse, a avut loc o 
încălcare a art. 6 alin. 1 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1. 

 În Cauza Vergu impotriva Romaniei, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a condamnat România pentru încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1. Curtea 
notează că terenul în litigiu a fost transformat în mod ireversibil şi că reclamantul a 
pierdut dispoziţia asupra lui din momentul ocupării sale de catre Administraţia 
Naţională a Drumurilor. Curtea constată că autorităţile, ocupându-l în mod 
ireversibil şi fără să-l informeze pe reclamant, au depaşit cadrul legal fixat de Codul 
civil şi de Ordonanţa nr. 43/1997 pentru exercitarea normală a servituţii şi şi-au 
însuşit definitiv un bun în ciuda normelor ce reglementează exproprierea conformă 
cu legea. Curtea observă că reţeaua de evacuare a apelor nu era preexistentă 
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cumpărării terenului de către reclamant, dar ca a fost creată ulterior, după ocuparea 
terenului de catre Administraţia Naţională a Drumurilor. Or, aceasta ocupare nu a 
avut ca temei juridic nici unul din modurile de transfer ale bunurilor în domeniul 
public prevăzute de Legea nr. 213/1998. Curtea apreciază că situaţia reclamantului 
nu putea fi considerată ca fiind „previzibilă” şi răspunzând exigenţei de „securitate 
juridică”. Curtea apreciază că ingerinţa în litigiu nu era compatibilă cu principiul 
legalităţii şi, prin urmare, că a încalcat dreptul reclamantului la respectarea bunurilor 
sale.  

 Curtea consideră că, în circumstanţele cauzei, problema aplicării art. 41 
nu este relevantă. Având în vedere încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 şi ocuparea 
ireversibilă a terenului, Curtea consideră că cea mai bună formă de reparaţie constă 
în acordarea de către stat a unei despăgubiri pentru prejudiciul material suferit. 
Părţile nefurnizând totuşi informaţii precise cu privire la valoarea acestui teren, se 
cuvine să nu se pronunţe asupra problemei şi să se stabilească în termen de şase luni 
de la data acestei hotărâri procedura ulterioară având în vedere eventualitatea unui 
acord dintre statul pârât şi reclamant. 

 
         PRACTICA CURŢII CONSTITUŢIONALE ÎN MATERIE CIVILĂ 
 Prin Decizia nr. 233 din 15 februarie 2011 Curtea Constituţională a 
admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 322 pct. 9 
din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale în măsura în care nu permit 
revizuirea unei hotărâri judecătoreşti prin care, fără a se evoca fondul, s-au produs 
încălcări ale unor drepturi şi libertăţi fundamentale, încălcări constatate de Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului. 

 Curtea Constituţională constată că prin Hotărârea din 20 decembrie 
2007, pronunţată în Cauza Iosif şi alţii împotriva României, publicată şi în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 24 iulie 2008, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului a statuat că "art. 322 § 9 din Codul de procedură civilă permite 
revizuirea unui proces pe plan intern, dacă Curtea a constatat încălcarea drepturilor 
unui reclamant". În plus, Curtea de la Strasbourg a apreciat că, "atunci când constată 
că un reclamant nu a avut acces la o instanţă stabilită prin lege, redresarea cea mai 
potrivită ar fi, în principiu, rejudecarea sau redeschiderea procedurii în timp util, cu 
respectarea cerinţelor art. 6 din Convenţie" (paragraful 99). De altfel, aceleaşi 
concluzii reies şi din Hotărârea din 26 ianuarie 2006, pronunţată în Cauza Lungoci 
împotriva României (paragraful 56), Hotărârea din 21 februarie 2008, pronunţată în 
Cauza S.C. Marolux S.R.L. şi Jacobs împotriva României (paragraful 52) şi 
Hotărârea din 8 ianuarie 2009, pronunţată în Cauza Rusen împotriva României 
(paragraful 47 şi 48). 
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 Având în vedere faptul că România este parte la Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, fiind obligată să respecte 
atât Convenţia, cât şi interpretările date de Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională constată că dispoziţiile art. 322 pct. 9 din 
Codul de procedură civilă sunt afectate de vicii de neconstituţionalitate. Astfel, în 
măsura în care aceste prevederi legale nu permit revizuirea unei hotărâri 
judecătoreşti prin care, fără a se evoca fondul, s-au produs încălcări ale unor drepturi 
şi libertăţi fundamentale, încălcări constatate de Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului, se ajunge la lipsirea de conţinut a unui drept garantat de Constituţia 
României. 

 Prin Decizia nr. 1.514 din 15 noiembrie 2011 Curtea Constituţională a 
admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 45 alin. (3)-
(6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 sunt 
neconstituţionale.  

 Niciun act de dispoziţie nu poate să aibă ca obiect exclusiv cota-parte 
indiviză din coproprietatea forţată decât odată cu înstrăinarea bunului principal, 
astfel cum prevede şi art. 651 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. Dacă 
regula o constituie înstrăinarea coproprietăţii forţate odată cu bunul principal, art. 45 
din Legea nr. 7/1996 prevede o derogare de la acest principiu, în sensul că unele 
părţi din coproprietatea forţată pot fi înstrăinate cu acordul a 2/3 dintre coproprietari, 
fiind schimbat astfel regimul juridic al acestora. Curtea constată că înstrăinarea 
coproprietăţii forţate cu votul majorităţii de 2/3 dintre proprietari echivalează practic 
cu o vânzare a bunului altuia, fără a exista consimţământul proprietarilor care nu au 
votat sau au votat împotrivă, având drept consecinţă încălcarea dispoziţiilor art. 44 
din Constituţie. 

 Curtea constată că prevederile de lege apreciate ca fiind 
neconstituţionale reglementează în mod precis modalitatea de încetare a destinaţiei 
de folosinţă comună pentru părţile comune indivize din clădirile cu mai multe etaje 
sau apartamente, precum şi modul de înstrăinare sau ipotecare a acestora, care se 
poate hotărî cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor, încălcând 
dispoziţiile constituţionale ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată şi art. 53 
referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. 

 Prin Decizia nr. 1.585 din 13 decembrie 2011 Curtea Constituţională a 
respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 
3 din Codul de procedură civilă. 
 În jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că legiuitorul poate institui reguli 
speciale de procedură, cum este aceea că ordonanţa va putea fi dată şi fără citarea 
părţilor, în considerarea unor situaţii deosebite. Astfel, specificul ordonanţei 
preşedinţiale este dat de faptul că măsurile luate pe această cale presupun urgenţa, 
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sunt vremelnice, iar instanţa de judecată nu poate să judece fondul dreptului. Prin 
urmare, se constată că este pe deplin justificată soluţia legislativă privind 
posibilitatea judecării ordonanţei preşedinţiale şi fără citarea părţilor, dispoziţiile art. 
581 alin. 3 din Codul de procedură civilă fiind constituţionale. 

 
  În urma unui studiu efectuat de Judecătoria 
Hunedoara cu privire la efectele produse de Legea nr.202/2010 
şi de intrarea în vigoare a Noului Cod civil si ca urmare a 
informaţiilor primite de la birourile notariale şi Consiliul Local 
Hunedoara – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor, situaşi se prezintă astfel: 
  În materia divorţului, în cursul anului trecut, la 
Judecătoria Hunedoara au fost înregistrate un număr de 290 
cauze.  
  Birourile notariale din circumscripţia Judecătoriei 
Hunedoara au soluţionat un număr de 5 divorţuri (din 6 cereri 
înregistrate), iar Consiliul Local Hunedoara – Serviciul Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor – a soluţionat un 
număr de 27 de cereri de divorţ pe cale administrativă. În 
total, Judecătoria Hunedoara a fost degrevată de un număr de 
32 de cereri de divorţ.  
  După intrarea în vigoare a Noului Cod civil, la data 
de 01 octombrie 2011, birourile notariale din circumscripţia 
Judecătoriei Hunedoara au încheiat 11 acte de partaj bunuri 
comune ale soţilor, iar la instanţă au fost înregistrate un 
număr de 45 de dosare, având acest obiect. 
  Prin procedura medierii au fost soluţionate doar 3 
cauze. În consecinţă, apreciem ca fiind necesară instituirea 
obligativităţii procedurii medierii, pentru a conduce la o 
degrevare reală a instanţelor de unele cauze ce îşi pot găsi 
rezolvarea prin această procedură facilă, cu efecte benefice 
pentru părţi.  
  Concluzionând, putem spune că în materie civilă 
modificările aduse de actele normative la care am făcut 
referire nu au condus până în prezent la degrevarea 
semnificativă a instanţei de anumite tipuri de cauze. 
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SECTIA a II-a CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL 
 
 Prin  modificările aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice si Legii nr. 61/1991 pentru 
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice s-a stabilit ca hotărârea judecătorească prin care judecătoria 
soluţionează plângerile in aceste metrii este definitivă şi irevocabilă. 
 Astfel, secţia a II-a civilă,  de contencios administrative a fost degrevată 
efectiv abia din a doua parte a anului 2011, de căile de atac a recursului împotriva  
hotărârile pronunţate de judecătorii în aceste materii, respectiv cu privire la 
sentintele pronunţate de judecătorii după data de 25 noiembrie 2010. 
 
 
SECŢIA PENALĂ 
 
            În ce priveşte activitatea Tribunalului Hunedoara: 
 Legea nr.202 din 25 octombrie 2010, privind unele masuri pentru 
accelerarea soluţionării proceselor, publicata in Monitorul Oficial nr.714 din 26 
octombrie 2010 si in vigoare din 25 noiembrie 2010 a adus modificări substanţiale in 
materie penală, care s-au resimţit, în activitatea Secţiei Penale a Tribunalului, 
începând cu anul 2011, în special începând cu semestrul al doilea. 
 Prin modificările aduse Codului de procedură penală, de Legea nr. 
202/2010, tribunalul nu mai are competenţă funcţională de a judeca în apel sentinţele 
pronunţate în primă instanţă de judecătorie, după data de 25 noiembrie 2010, acestea 
fiind supuse numai recursului la Curtea de Apel Alba Iulia, recurs care are un 
caracter devolutiv. 
 În ceea ce priveşte plângerile împotriva rezoluţiilor şi ordonanţelor 
procurorului, prev. de art. 278/1 Cod procedură penală, hotărârea judecătorului 
pronunţată potrivit aliniatului 8 este definitivă, iar plângerea greşit îndreptată se 
trimite, pe cale administrativă, organului judiciar competent. 
 Ca instanţă de recurs, tribunalul va judeca numai recursurile formulate 
împotriva sentinţelor pronunţate de judecătorii privind infracţiunile pentru care 
punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plângerea prealabilă, a hotărârilor 
pronunţate în materia măsurilor preventive, în materia liberării provizorii, în materia 
măsurilor asiguratorii şi în materia executării hotărârilor penale. 
 Modificări importante au fost aduse şi cu privire la recursul în interesul 
legii. 
 
 

TRIBUNALUL HUNEDOARA– Raport de activitate pe anul 2011 

 



 69

 
      În ce priveşte activitatea judecătoriilor: 
 Dreptul penal şi dreptul procesual-penal nu au suferit, în anul 2011, 
modificări substanţiale, iar cele intervenite au fost efectul adoptării, în cursul anului 
2010, a Legii nr. 202/2010.  
 Astfel, nu doar că anul 2011 a prilejuit, în domeniul dreptului penal, 
punerea în aplicare efectivă şi consolidarea unei practici conforme noilor norme 
penale introduse prin legea susmenţionată, dar, mai mult, dreptul penal material şi 
procedura penală au suferit o reconfigurare, ca urmare a promovării unor excepţii de 
neconstituţionalitate a nou-introduselor texte normative, excepţii care, în două 
situaţii, au şi fost admise, generând importante efecte în ambele domenii de referinţă. 
 
 
 MODIFICĂRI ÎN PROCEDURA PENALĂ: 
 Principala modificare a procedurii penale intervenită în cursul anului 
2011 este un efect al adoptării deciziilor nr. 1470/2011 şi 1483/2011 ale Curţii 
Constituţionale, prin care s-a stabilit că: 

-dispoziţiile art. 3201 din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale în 
măsura în care înlătură aplicarea legii penale mai favorabile în ceea ce priveşte 
procesele penale în curs de judecată, cu privire la care s-a depăşit momentul 
începerii cercetării judecătoreşti până la data intrării în vigoare a dispoziţiilor Legii 
nr. 202/2010 

-alin. final al art. 3201 din Codul de procedură penală – cel care prevedea 
posibilitatea judecătorului de a respinge cererea de recunoaştere a vinovăţiei 
inculpatului şi de a continua judecata potrivit procedurii de drept comun,  este 
neconstituţional. 
 Ca urmare a acestor decizii, a fost adoptată O.U.G. nr. 121/2011, care a 
modificat alineatele 4 şi 8 ale art. 3201 Codul de procedură penală, pentru a soluţiona 
problema de neconstituţionalitate a alineatului final al art. 3201, prevăzându-se că: 
"Instanţa de judecată soluţionează latura penală atunci când din probele 
administrate în cursul urmăririi penale rezultă că fapta există, constituie infracţiune 
şi a fost săvârşită de inculpat.  
Instanţa respinge cererea atunci când constată că probele administrate în cursul 
urmăririi penale nu sunt suficiente pentru a stabili că fapta există, constituie 
infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. În acest caz instanţa continuă judecarea 
cauzei potrivit procedurii de drept comun."  
 De asemenea, prin acelaşi act normativ s-au inclus şi dispoziţii pentru 
remedierea primei chestiuni de neconstituţionalitate constată, statuându-se că 
dispoziţiile art. 3201 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător  
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la primul termen cu procedură completă imediat următor intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, în cauzele aflate în curs de judecată în care 
cercetarea judecătorească în primă instanţă începuse anterior intrării în vigoare a 
Legii nr. 202/2010. 
 În acest fel, procedura recunoaşterii vinovăţiei a rămas o instituţie 
aplicabilă în continuare proceselor penale în curs de judecată, având o sferă de 
aplicare extinsă faţă de forma iniţială a legii, dovedindu-se o instituţie juridică de un 
real folos în practica jurisdicţională.  
 
 MODIFICĂRI ÎN DREPTUL PENAL: 
 Principala modificare a dreptului penal material intervenită în cursul 
anului 2011 este tot o consecinţă a unei decizii a Curţii Constituţionale, respectiv cea 
cu nr. 573/2011, prin care s-a stabilit că dispoziţiile art. 741 din Codul penal sunt 
neconstituţionale. 
 Textul art. 74 ind. 1 – care era singurul articol din Cod ce nu avea o 
denumire marginală – prevedea că "În cazul săvârşirii infracţiunilor de gestiune 
frauduloasă, înşelăciune, delapidare, abuz în serviciu contra intereselor 
persoanelor, abuz în serviciu contra intereselor publice, abuz în serviciu în formă 
calificată şi neglijenţă în serviciu, prevăzute în prezentul cod, ori a unor infracţiuni 
economice prevăzute în legi speciale, prin care s-a pricinuit o pagubă, dacă în 
cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la soluţionarea cauzei în primă 
instanţă, învinuitul sau inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat, limitele 
pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.  
 Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 
100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se poate aplica pedeapsa cu 
amendă. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 
50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se aplică o sancţiune 
administrativă, care se înregistrează în cazierul judiciar.  
  Dispoziţiile prevăzute la alin. 1 şi 2 nu se aplică dacă făptuitorul a mai 
săvârşit o infracţiune de acelaşi gen, prevăzută de prezentul cod, într-un interval de 
5 ani de la comiterea faptei, pentru care a beneficiat de prevederile alin. 1 şi 2." 
 Curtea Constituţională a apreciat că acest text normativ este 
neconstituţional pe motiv că: 
-prin condiţionarea reducerii limitelor de pedeapsă de un anumit moment procesual, 
respectiv până la soluţionarea cauzei în primă instanţă, este afectat principiul 
egalităţii cetăţenilor în faţa legii 
-alin. 1, cât şi alin. 2 al art. 741 din Codul penal folosesc o terminologie ambiguă, 
imprecisă, de natură a lipsi de claritate şi previzibilitate normele juridice. 
 Întrucât legiuitorul nu a mai intervenit pentru a remedia deficienţele de 
constituţionalitate constatate, drept consecinţă a caracterului obligatoriu erga omnes 
al deciziilor Curţii Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unei 
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legi sau a unei ordonanţe, prevederea normativă menţionată nu mai poate fi aplicată 
de către instanţe, încetându-i de drept efectele pentru viitor, şi anume de la data 
publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României – 
20.05.2011. 
 Cu toate acestea, se ridică problema aplicării acestei norme, cu titlul de 
lege penală mai favorabilă, proceselor penale care privesc infracţiuni săvârşite 
înainte de publicarea deciziei de neconstituţionalitate în Monitorul Oficial.  
 Judecătorii instanţei cunosc cazurile şi condiţiile de aplicare directă a 
normelor de drept comunitar în dreptul intern, iar în activitatea instanţei în anul 2011 
au fost identificate 2 cereri în acest sens, respectiv când părţile au solicitat 
aplicarea directă a unei norme comunitare ori înlăturarea unei norme interne 
care să vină în contradicţie cu o normă comunitară, ambele cereri au fost 
respinse.  
 

PRACTICĂ CEDO ÎN MATERIE PENALĂ 
 În cursul anului 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 
pronunţat, în materie penală, patru condamnări care privesc România, respectiv în 
cauzele:  Micu c/ România, Baldovin c/România, Rupa c/ România nr. 2 şi Cornelia 
Popa c/ România, relevante fiind primele trei cauze, deoarece ultima avut ca obiect 
infracţiunea de calomnie prin presă, care, în prezent, este dezincriminată. 
 Cauzele menţionate, soluţionate în cursul anului 2011, de către Curtea 
Europeană, ridică probleme care trebuie avute în vedere de către instanţele naţionale 
atât în procedura generală de judecată - spre exemplu, cu privire la respectarea 
dreptului la apărare, a limitelor în care se efectuează expertizele medico-legale etc. – 
cât şi în proceduri speciale, cum este cea reglementată de art. 278 ind. 1 C.pr.pen., în 
care instanţa trebuie să conducă o activitate laborioasă de aflare a adevărului, fără a 
se limita la aspectele probatorii sau la soluţiile enunţate legislativ, dacă aceasta ar 
conduce la menţinerea unei soluţii fundamentate pe probe incomplete sau 
contradictorii.  
 Astfel, în cauza Micu c/România (18.01.2011), Curtea a constatat 
încălcat articolul 3 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, în ceea ce priveşte 
condiţiile de detenţie îndurate de reclamant în penitenciarele Bucureşti-Jilava şi 
Bucureşti-Rahova, unde acesta a suferit, din cauza supraaglomerării celulelor în care 
a fost închis, de o lipsă cronică de spaţiu personal, de condiţii de igienă deplorabile, 
lipsa accesului la apă curentă, murdăria saltelelor şi prezenţa unor paraziţi, aceste 
aspecte, combinate cu durata relativ mare a detenţiei – de peste 4 ani – conducând 
Curtea la concluzia încălcării dreptului la a nu fi suspus unui tratament degradant. 
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 De asemenea, în aceeaşi cauză, Curtea a reiterat importanţa epuizării 
căilor de atac interne, respectiv a celei reglementate de art. 278 ind. 1 C.pr.pen., când 
se contestă pretinse rele tratamente aplicate de organele de poliţie, cu ocazia 
investigaţiilor efectuate, iar în plângerea penală formulată a fost dispusă o soluţie de 
neurmărire penală. 
 Mai mult, tot în această cauză, Curtea a respins ca vădit neîntemeiată 
susţinerea reclamantului că există o încălcare a dreptului la apărare în cazul în care, 
deşi Parchetul încercase contactarea apărătorului ales, timp de 3 ore, pentru a fi 
prezent la audierea inculpatului, nu se reuşise luarea legăturii cu acesta, fiind 
desemnat un apărător din oficiu, cu privire la care inculpatul nu s-a plâns că ar fi 
desfăşurat o apărare inefectivă, semnând actele de urmărire penală efectuate.    
 În cauza Baldovin c/România (17.05.2011), Curtea a constatat că este 
încălcat articolul 2 al Convenţiei, referitor la protejarea dreptului la viaţă, sub aspect 
procedural, atunci când actele premergătoare de cercetare penală efectuate au fost 
incomplete şi insuficiente, nepermiţând instanţelor să ajungă la o concluzie clară cu 
privire la chestiunea dacă decesul unui nou-născut a fost sau nu cauzat de o eroare 
medicală, iar legislaţia internă este şi ea deficitară în sensul că, după emiterea 
avizului Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici", nu se mai poate 
realiza o expertiză nouă sau un supliment de expertiză, chiar dacă avizul acestuia nu 
este clar şi nici complet.  
  Abordarea instanţei de recurs, în procedura reglementată de art. 278 
ind. 1 cod procedură penală care a statuat, în sensul normelor în vigoare, că nu mai 
este posibil un nou act de expertiză medico-legală a fost calificat de către Curtea ca 
fiind complet contrară obligaţiei procedurale incluse implicit în art. 2 din Convenţie, 
care impune tocmai autorităţilor naţionale să ia măsuri pentru a asigura obţinerea de 
probe care să ofere un raport complet şi precis privind faptele şi o analiză obiectivă a 
constatărilor clinice, în special a cauzei decesului. Având în vedere avizele 
contradictorii emise de diversele instituţii de medicină legală, precum şi modul 
foarte laconic în care Comisia superioară s-a limitat, în ultimă instanţă, la avizarea 
unor concluzii anterioare, o nouă expertiză sau un supliment de expertiză ar fi fost 
util pentru clarificarea aspectelor cauzei (respectiv dacă nerespectarea de către 
medicul de gardă a recomandării medicului ginecolog al reclamantei, pentru naştere 
prin cezariană, fusese decisivă sau nu pentru decesul nou-născutei). 
 În cauza Rupa c/România nr. 2 (21.06.2011), Curtea a constatat 
încălcat articolul 3 al Convenţiei, sub aspect procedural, întrucât ancheta desfăşurată 
de organele judiciare, pentru clarificarea susţinerilor petentului (că fusese lovit, cu 
ocazia audierii sale, de către poliţişti, chiar în biroul procurorului care îl investiga 
pentru ultraj) nu fusese una efectivă, câtă vreme organele judiciare începuseră târziu 
investigarea susţinerilor petentului, procurorul de caz nu audiase petentul, nici 
martorii menţionaţi în raportul Comitetului Helsinki din România, cu privire la 
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acuzaţiile de rele tratamente, formulate de petent, deşi procurorul avea obligaţia de a 
lua toate măsurile necesare pentru a elucida faptele. 
 În ceea ce priveşte afirmaţiile petentului, că nu ar fi beneficiat de un 
drept la apărare efectiv, deoarece i s-a refuzat iniţial dreptul la apărare, cu ocazia 
primelor declaraţii din faza actelor premergătoare şi i s-au desemnat apărători din 
oficiu care nu au desfăşurat o apărare efectivă, Curtea, cu o majoritate de 4 la 3, le-a 
respins ca nefondate, arătând că instanţele nu reţinuseră, în motivarea soluţiilor, 
declaraţiile date în absenţa unui avocat, ci pe cele ulterioare, date în prezenţa unui 
apărător, iar inculpatul nu se plânsese niciodată în faţa instanței de calitatea 
deficitară a apărării prestate de avocaţii desemnaţi din oficiu, chiar în faţa instanţei 
fiind apărat de avocaţi aleşi şi menţinând declaraţiile date în prezenţa apărătorilor 
desemnaţi din oficiu.    
 
          SECTIA LITIGII DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE 
 

1. Legea 202/2010 – Deşi intrată în vigoare în noiembrie 2010, efectele 
modificărilor operate în procedura civilă s-au produs în concret în cursul anului 
2011.  
              Aspectul pozitiv principal este în ceea ce priveşte procedurile de citare,      
modificările operate în această privinţă permiţând acordarea unor termene mai 
scurte, contribuind în final la celeritatea soluţionării cauzelor. 
 

2. Modificările legislative din 2010 în domeniul salarizării  şi a pensiilor 
(Legea nr.330/2010 privind salarizarea personalului plătit din fondurile public, 
Legea 118/2010 privind unele măsuri necesare pentru restabilirea echilibrului 
bugetar,   OUG 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii 
de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri 
în domeniul bugetar) au dat naştere la un număr mare de cauze, care, deşi au fost 
înregistrate în anul 2010 nu au putut fi soluţionate până la finele anului, parte din 
acestea trecând în anul 2011. 
 
 3. Legea 119/2010   privind  stabilirea  unor  măsuri în domeniul pensiilor,    
prin  eliminarea   pensiilor   de   serviciu     (militari, personalul auxiliar din cadrul 
instanţelor judecătoreşti, parlamentari) au  determinat un val  de dosare, ducând  la  
creşterea considerabilă a dosarelor de asigurări sociale, instanţa pronunţându-se 
asupra acestora doar în cursul anului 2011. 
 

4. Apoi, la scurt timp după soluţionarea lotului de dosare având ca obiect      
Legea 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, recalcularea 
pensiilor de serviciu, în urma apariţiei OUG 59/2011 privind unele măsuri în dome- 
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-niul pensiilor prevăzute la art. 1 din Legea 119/2010,  pensiile personalului auxiliar 
au fost din nou diminuate (fiind aduse la cuantumul stabilit iniţial în baza Legii 
119/2010),  înregistrându-se, în perioada septembrie – decembrie 2010 un nou val de 
dosare de asigurări sociale având ca obiect ordonanţă preşedenţială/suspendarea 
deciziilor de pensie emise cât  şi  contestaţiile formulate împotriva deciziilor emise 
de Casa Judeţeană de Pensii. Facem precizarea că aceste contestaţii  nu au putut fi 
soluţionate până la finele anului, datorită pe de o parte termenului scurt  iar pe de 
altă parte faptului că dosarele iniţiale nu au fost soluţionate până în prezent în recurs.  
 

5. Pe de altă parte, numărul de dosare de asigurări sociale înregistrat în anul 
2011 a scăzut considerabil datorită intrării în vigoare a noii legi a pensiilor  - Legea 
263/2010, care instituie o procedură administrativă prealabilă obligatorie prin 
contestarea deciziilor de pensii la Comisia Centrală de Contestaţii, contestaţii care 
până în prezent au fost soluţionate de această comisie într-un număr foarte mic, doar 
câteva contestaţii fiind înregistrate la instanţă  la finele anului 2011.  Astfel, se 
apreciază că doar în cursul anului 2012, contestaţiile formulate de pensionari în 2011 
la Comisia Centrală vor ajunge pe rolul instanţelor de judecată, ceea ce va duce la 
creşterea semnificativă a activităţii secţiei. 
 
 6. Tot în baza Legii 263/2010, se preconizează creşterea  numărului de         
cauze de asigurări sociale datorită modificării competenţei de soluţionare a 
contestaţiilor formulate de beneficiari împotriva deciziilor emise de casele de pensii 
care funcţionează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. Dacă aceste cauze, 
conform Legii 19/2000 au fost soluţionate de Tribunalul Bucureşti, potrivit noii 
reglementări, competenţa de soluţionare revine tribunalului de la domiciliul 
reclamantului.  
   

MODIFICĂRI REGULAMENTARE: 
 
 1. Prin Hotărârea nr. 504 din 21 iulie 2011 a  Plenului Consililului  
Superior al  Magistraturii pentru modificarea şi completarea Regulamentului de 
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 a fost modificat art  26 alineatul 
(1),  prin introducerea litera l),  după litera k) care prevede ca preşedintele de secţie 
trimite, în cazurile prevăzute de lege, pe cale administrativă, cererile sau plângerile 
greşit îndreptate şi le restituie pe cele care nu întrunesc condiţiile legale. 
 Aceasta a permis ca, cererile greşit adresate Tribunalului Hunedoara să 
fie trimise direct la instanţa competentă fără să fie necesară înregistrarea lor la o 
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secţie şi abia apoi declinarea compentenţei, cu efecte asupra duratei de soluţionare a 
cauzei, uneori termen de câteva luni. 
 
 2. Adoptarea şi intrarea în vigoare a Noului Cod Civil a impus 
modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr. 387/2005 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare. 
  Astfel prin Hotărârea nr. 749/2011 Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât modificarea şi completarea următoarelor: 

a)art. 83 alin. 1 prin introducerea punctului 24 cu următorul cuprins:  
 „24. Registrul privind persoanele ocrotite  
 La judecătorii se ţine un registru privind persoanele ocrotite, pentru 
evidenţa măsurilor luate şi a atribuţiilor exercitate în ceea ce priveşte tutela 
minorului, ocrotirea interzisului judecătoresc şi curatela. Pe o pagină a acestui dosar 
se vor face înregistrări privind o singură persoană ocrotită, iar toate evidenţele 
privind aceeaşi persoană ocrotită se vor completa, în continuare şi, în măsura 
posibilităţii, pe aceeaşi pagină.  
 Registrul are o rubrică superioară în care se menţionează numărul 
dosarului de ocrotire, numele persoanei ocrotite şi obiectul dosarului, iar în 
continuare va conţine un tabel cu următoarele rubrici: numărul curent, numărul 
dosarului, data înregistrării cererii sau sesizării, numele şi prenumele persoanei care 
a sesizat instanţa, obiectul sesizării, soluţia instanţei, data soluţiei, data declarării căii 
de atac, data înaintării dosarului la instanţa de control judiciar, numărul hotărârii 
pronunţate în calea de atac şi data soluţiei, data restituirii dosarului la instanţa de 
fond, menţiuni privind trimiterea dosarului sau a copiilor certificate de pe acesta la 
instanţe, parchete sau alte instituţii.  
 b)după alin. (2) al art. 96/1 s-au adăugat alineatele (3)-(10), cu 
următorul cuprins: 
„(3) Sesizările privind deschiderea tutelei minorului se repartizează aleatoriu unui 
complet specializat pentru judecarea cauzelor cu minori şi de familie. Pe toată durata 
tutelei, actele procesuale referitoare la exercitarea atribuţiilor instanţei de tutelă se 
efectuează în acelaşi dosar.  
(4) Cererile sau plângerile formulate în temeiul Capitolului II „Tutela minorului” din 
Titlul III, Cartea I a Codului civil se înregistrează ca dosare asociate, cu excepţia 
acţiunilor în anulare, care se înregistrează ca dosare distincte şi se repartizează 
aleatoriu. După soluţionarea irevocabilă a acestor cauze, dosarele se ataşează la 
dosarul de tutelă. 
(5) Cererile referitoare la deschiderea tutelei fraţilor şi/sau surorilor minorului cu 
privire la care există pe rolul instanţei o sesizare similară se soluţionează de acelaşi 
complet.  
(6) Sesizările privind punerea sub interdicţie judecătorească se repartizează aleatoriu  
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unui complet specializat pentru judecarea cauzelor cu minori şi de familie. Pe toată 
durata ocrotirii interzisului judecătoresc, actele procesuale referitoare la exercitarea 
atribuţiilor instanţei de tutelă se efectuează în acelaşi dosar.  
(7) Cererile sau plângerile formulate în temeiul Capitolului III „Ocrotirea 
interzisului judecătoresc”, din Titlul III, Cartea I a Codului civil se înregistrează ca 
dosare asociate, cu excepţia acţiunilor în anulare, care se înregistrează ca dosare 
distincte şi se repartizează aleatoriu. După soluţionarea irevocabilă a acestor cauze, 
dosarele se ataşează la dosarul având ca obiect ocrotirea interzisului judecătoresc.  
(8) Cererea de instituire a curatelei majorului se repartizează aleatoriu unui complet 
specializat pentru judecarea cauzelor cu minori şi de familie. Pe toată durata 
curatelei majorului, actele procesuale referitoare la exercitarea atribuţiilor instanţei 
de tutelă se efectuează în acelaşi dosar..  
(9) Cererile sau plângerile formulate în temeiul Capitolului IV „Curatela”, din Titlul 
III, Cartea I a Codului civil se înregistrează ca dosare asociate, cu excepţia acţiunilor 
în anulare, care se înregistrează ca dosare distincte şi se repartizează aleatoriu. După 
soluţionarea irevocabilă a acestor cauze, dosarele se ataşează la dosarul de curatelă.  
(10) În cazul în care o altă instanţă este învestită ulterior cu cereri în materia ocrotirii 
unei persoane fizice, aceasta solicită copii certificate de pe toate înscrisurile 
dosarului în care s-a dispus, după caz, instituirea tutelei minorului, ocrotirea 
interzisului judecătoresc sau curatela persoanei respective, inclusiv copiile certificate 
de pe toate înscrisurile din dosarele asociate sau ataşate”.  
   c)după art. 96/1 s-a introdus un nou articol, art. 96/2, cu următorul 
cuprins: 
„Art. 96/2. Dacă se constată că pe rolul instanţei există sau au existat cel puţin două 
cereri pendinte în acelaşi timp, formulate de aceeaşi parte, având acelaşi obiect 
principal şi aceeaşi cauză, toate cererile aflate pe rol la momentul constatării vor fi 
judecate de către primul complet învestit, chiar dacă partea a renunţat la judecarea 
cererii aflate pe rolul acestui complet sau cererea a fost anulată ca netimbrată ori ca 
nesemnată.”  
  d)alineatul (2) al art. 108 s-a modificat şi are următorul cuprins: 
„(2) După redactarea şi semnarea încheierilor, grefierii de şedinţă închid 
documentele finale, altele decât documentul final Hotărâre, din pagina Ecris 
intitulată “Documente în dosar”, după care predau dosarele amânate grefierului 
arhivar şef sau grefierului arhivar desemnat, care semnează de primirea lor pe listele 
de şedinţă.”  
 e)la art.110, după alineatul 3 s-a introdus un nou alineat (3/1) cu 
următorul cuprins: 
„(3/1) După verificarea şi semnarea hotărârii de către membrii completului de 
judecată, grefierul de şedinţă va închide documentul final Hotărâre din pagina Ecris 
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intitulată „Documente în dosar”.  
  Judecătoriile din raza de competenţă a Tribunalului Hunedoara s-au 
conformat noilor modificări, prin desemnarea unui judecător delegat cu măsurile de 
ocrotire a persoanei care coordonează activitatea grefierului desemnat la acestă 
activitate a instanţei. 
 
 3. Prin Hotărârea CSM nr. 829/2011 s-au modificat alte articole din 
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, astfel:  
 1.La articolul 93, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul 
cu următorul cuprins: 
„(1') Prin excepţie de la prevederile alineatului (1), dacă în aceeaşi zi se constată că 
au fost înregistrate acte identice de învestire a instanţei, acestea vor primi un singur 
număr în aplicaţia Ecris, formând un singur dosar." 
 2.La articolul 95, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,alineatul 
cu următorul cuprins: 
 Persoana desemnată eu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind 
dosarul verifică în sistemul Ecris dacă există alte dosare formate ca urmare a unei 
cereri formulate de aceleaşi persoane, împotriva aceloraşi persoane şi având acelaşi 
obiect, întocmeşte un referat în care menţionează rezultatul verificării şi îl ataşează 
la dosarul nou format". 
 3.La articolul 97, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, 
alineatul(3),cu următorul cuprins: 
„(3) în cazul în care din referatul întocmit de persoana desemnată cu repartizarea 
aleatorie rezultă că pe rolul instanţei există alte dosare având aceleaşi părţi şi acelaşi 
obiect sau o parte dintre obiectele acestora sunt identice cu ale dosarului în care se 
iau măsurile necesare în scopul pregătirii şedinţei de judecată, se dispune ataşarea 
dosarelor indicate în referat pentru primul termen de judecată în dosarul nou-
format." 
 4. La articolul 103, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, 
alineatul (t1), cu următorul cuprins: 
„(1 ') Pentru dosarele aflate la primul termen de judecată, grefierul de şedinţă 
verifică în sistemul Ecris dacă există alte dosare formate ca urmare a unei cereri 
formulate de aceleaşi persoane, împotriva aceloraşi persoane şi având acelaşi obiect 
şi întocmeşte un referat în care menţionează rezultatul verificării, pe care îl prezintă 
completului de judecată, cel mai târziu cu o zi înainte de data 3a care este planificată 
şedinţa de judecată. în vederea verificării aplicării prevederilor art. 96z, preşedintele 
completului sau alt judecător care face parte din complet vor dispune ataşarea 
dosarelor identificate. " 
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 În vederea eficientizării activităţii şi performanţei judiciare a instanţelor 
şi parchetelor, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a modificat Hotărârea 
nr. 425/2011, în sensul că: 
 -alineatul 3 din considerentele hotărârii, pagina 2, va avea următorul 
cuprins:  
  „In raport cu cele constatate, comisia a propus ca, pe viitor, instanţele să 
nu mai înregistreze cu număr nou cererile privind acelaşi dosar, urmând ca acestea 
să fie înregistrate în aplicaţie sub forma dosarelor asociate, la momentul declarării 
eventualelor căi de atac împotriva soluţiei pronunţate pe respectiva cerere, pentru 
următoarele obiecte:" 
 -articolul 1 alineatul 1, litera a, (pagina 4) din dispozitivul hotărârii va avea 
următorul cuprins: „Cererile nou intrate care privesc un dosar deja înregistrat în 
Ecris, nu vor fi înregistrate cu număr nou de dosar, dacă au unul din următoarele 
obiecte:". 
 - introducerea unui nou alineat la art.1 din dispozitivul hotărârii, cu 
următorul enunţ: ,,b) crearea dosarelor asociate se va face la momentul declarării 
unor eventuale căi de atac împotriva soluţiilor pronunţate pe respectivele cereri 
(acolo unde căile de atac nu se exercită odată cu fondul)". 
 - articolul 3 din dispozitivul hotărârii, (pagina 5) va avea următorul cuprins: 
 „Toate măsurile preventive şi asigurătorii ce ar putea fi dispuse în cursul 
judecării cauzei, în materie penală, vor fi înregistrate sub acelaşi număr de dosar, 
dosarele asociate se vor crea doar la momentul declarării căilor de atac împotriva 
soluţiilor pronunţate în acest tip de cauze." 
 Consiliul Superior de Medicină Legală a comunicat conţinutul Hotărârii 
nr.13/18.03.2011, conform căreia, începând cu data de 1.07.2011, expertiza medico-
legală pentru amânarea sau întreruperea executării pedepsei sau suspendarea 
urmăririi penale sau judecăţii pentru motive medicale se poate efectua numai în 
instituţiile medico-legale unde Administraţia Naţională a Penitenciarelor poate 
desemna un medic reprezentant ca membru în cadrul comisiei medico-legale 
speciale. 
 Sus-menţionata prevedere a avut drept scop preîntâmpinarea oricăror 
disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte adresabilitatea instanţelor de judecată către 
instituţiile legale. 
 Institutul Naţional de Expertize Criminalistice a asintetizat modalitatea 
în care a apreciat că trebuie să se desfăşoare această activitate atât în materie civilă, 
cât şi penală, constatând – din practica de expertiză – că modalitatea de participare a 
experţilor criminalişti autorizaţi, numiţi de organele judiciare la cererea părţilor şi 
recomandaţi de acestea la efectuarea expertizelor criminalistice a generat confuzii, în 
vederea unei practici unitare care să asigure prevederile legale în domeniu şi 
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asigurarea dreptului la apărare stipulat de art. 24 din Constituţia României, tocmai 
pentru a veni în sprijinul activităţii judiciare şi a relaţiei INEC şi organele judiciare. 
 În concluzie, unele dintre modificări au avut urmări benefice, 
concretizate în reducerea procedurilor şi accelerarea soluţionării dosarelor 
(procedura de citare; recunoaşterea vinovăţiei; instituirea procedurilor 
administrative în cazul plângerilor greşit îndreptate ori al cererilor de 
întrerupere a executării pedepsei sau de revizuire); altele, dimpotrivă – în lipsa 
unei proceduri exprese – au îngreunat munca judecătorului şi au impus crearea 
unor noi practici (în materie de curatelă; dobânda legală, procedura 
divorţului). 
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CAPITOLUL III 
 

Accesul şi Încredere în Justiţie, 
 Transparenţă şi Integritate 

 
 
 III.1. Asigurarea liberului acces la justiţie în anul 2011 

 
 Adoptarea Legii nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes 
public a reprezentat un important pas înainte în procesul de consolidare a încrederii 
publicului şi a mass-mediei în faptul că instituţiile statului funcţionează potrivit 
principiilor transparenţei şi responsabilizării. 
 Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public 
instituie dreptul oricărei persoane de a solicita şi obţine de la autorităţile şi instituţiile 
publice informaţii de interes public, autorităţilor şi instituţiilor publice revenindu-le 
obligaţia de a asigura persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public 
solicitate în scris sau verbal. 
 Parte integrantă a sistemului judiciar românesc, Tribunalul Hunedoara 
asigură respectarea acestui drept prin Biroul de Informare şi Relaţii Publice, 
organizat în baza dispoziţiilor menţionate şi ale art. 77-81 din Regulamentul de 
Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti, compartiment aflat sub coordonarea 
unui judecător delegat-domnişoara judecător Mihaela Carmen  Timişan- Preşedintele 
Secţiei Penale care îndeplineşte şi rolul de purtător de cuvânt al instanţei. 
 Raportul de activitate pe anul 2011 al Biroului de Informare şi Relaţii 
Publice al Tribunalului Hunedoara, întocmit în conformitate cu prevederile art. 27 
al.1 din Hotărârea Guvernului României nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 relevă faptul că Tribunalului 
Hunedoara, a avut de soluţionat în anul 2011 un număr de 585 de solicitări de 
informaţii de interes public dintre care 546 de solicitări de informaţii au fost 
rezolvate favorabil iar 39 de solicitări de informaţii au fost respinse ca inexistente 
sau exceptate, solicitanţii fiind informaţi sub acest aspect.   
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Solutionarea solicitarilor de informatii de 

interes public

546

39 rezolvate favorabil

respinse ca

inexistente sau

exceptate

 
 
 
 Din totalul de 585 de solicitări de informaţii de interes public un număr 
de 159 de solicitări de informaţii au fost adresate de persoane fizice iar 426 de 
solicitări de informaţii au fost adresate de persoane juridice(inclusiv reprezentanţii 
mass-media sau asociaţii şi organizaţii nonguvernamentale). 
 

Numarul  solicitarilor de informatii de interes 

public adresate de persoane fizice si juridice

159

426

persoane fizice

persoane juridice

inclusiv mass media,

asociatii si ONG

 
 
Precizăm faptul că din totalul cererilor adresate de persoane juridice cea mai mare 
pondere o au solicitările  jurnaliştilor. 
Solicitările de informaţii s-au referit în general la următoarele domenii de interes: 
 -informaţii referitoare la Noul Cod Civil 
 -informaţii referitoare la mediere 
 -informaţii referitoare la custodia comună 
 -informaţii despre dosare aflate pe rolul instanţei 
          -informaţii de pe portal referitoare la dosare aflate pe rolul altor instanţe 
          -informaţii referitoare la activitatea şi organizarea instanţei 

-informaţii referitoare la depunerea cererilor de chemare în judecată 
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 -informaţii statistice 
 -copii de pe sentinţe sau decizii pronunţate de tribunal  
 -solicitări de studiere a unor dosare 
 -consultaţii juridice ori interpretări ale textelor de lege;  
 
 
 

 
 
 Cu privire la implicarea instanţei în popularizarea dispoziţiilor din 
Noului Cod Civil: 
- a fost alcătuit  un Plan de implementare a Noului Cod Civil plecând de la 
 Planul de implementare a Noului Cod Civil adoptat de Consiliul Superior al 
Magistraturii; 
- s-a publicat pe adresa de portal a instanţei (rubrica Noul Cod Civil pe înţelesul 
tuturor);  
-s-a afişat în locuri vizibile la sediul instanţei materialele  privind instituţiile esenţial 
modificate prin noul cod civil,  trimise de Consiliul Superior al Magistraturii; 
- s-au distribuit reprezentaţilor mass-media şi publicului a broşurilor cu privire la 
instituţiile din Noul Cod Civil;  
- judecătorii Tribunalului Hunedoara au  participat la conferinţele destinate noilor 
modificări aduse de Codul Civil la sediul Institutului Naţional al Magistraturii; 
- am avut prezentări cu teme din Noul Cod Civil la care au participat majoritatea 
judecătorilor de la instanţele din judeţ specializaţi în general, în  litigii de minori si 
familie; 
 



 83

       III.2 Măsuri luate la nivelul instanţei pentru unificarea 
practicii judiciare. 

 
 Tribunalul Hunedoara, alături de celelalte instanţe judecătoreşti, are un 
rol deosebit în îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare 
şi verificare a progresului realizat în domeniul reformei sistemului judiciar. 
 Având în vedere Raportul Comisiei Europene privind progresele 
realizate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (PA MCV), 
dat publicităţii la data de 20 iulie 2011 şi principalele recomandări formulate de 
Comisia Europeană, privind reforma sistemului judiciar din România, în perioada 
următoare va fi necesar un angajament continuu pentru a pune în aplicare noile 
coduri, pentru a adopta deciziile necesare restructurării sistemului judiciar, pentru a 
consolida politica anticorupție și pentru a se înregistra rezultate mai bune în 
confiscarea bunurilor a căror proveniență nu poate fi justificată și în aplicarea de 
sancțiuni disuasive în cazurile de incompatibilitate. 

 Până la următorul raport anual de evaluare din cadrul MCV din vara 
anului 2012, Comisia  a propus efectuarea unei evaluări globale a progreselor 
realizate de România în cadrul MCV de la aderare. În lumina acestei evaluări, 
Comisia va prezenta propuneri corespunzătoare. Prezentul raport conține o serie de 
recomandări specifice menite să sprijine România în pregătirea acestei evaluări 
globale.  

  Se arată că Comisia va sprijini în continuare România în acest demers 
și va prezenta următoarea evaluare anuală a progreselor în vara anului 2012. 

 În cadrul mecanismului de cooperare și verificare au fost stabilite 
pentru România următoarele  patru obiective de referință: 

1. asigurarea unui act de justiţie mai transparent şi mai eficient, în special prin 
consolidarea capacităţii şi a răspunderii Consiliului Superior al Magistraturii; 
raportarea şi monitorizarea impactului noilor coduri de procedură civilă şi 
penală; 

2. instituirea, astfel cum s-a prevăzut, a unei agenţii de integritate cu 
responsabilităţi privind verificarea averilor, a incompatibilităţilor şi a 
potenţialelor conflicte de interese, cu rolul de a  pronunţa hotărâri cu caracter 
obligatoriu, pe baza cărora să se poată aplica sancţiuni disuasive; 

3. pe baza progreselor realizate până în prezent, efectuarea în continuare de 
investigaţii profesioniste şi imparţiale în legătură cu acuzaţii de corupţie la 
nivel înalt; 

4. adoptarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea şi combaterea 
corupţiei, în special la nivelul administraţiei locale.  
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Principalele recomandări sunt: 
 
 1. Reforma sistemului judiciar 
(a) adoptarea unor măsuri active care să însoţească intrarea în vigoare a Codului civil 
şi adoptarea unui plan cuprinzător de punere în aplicare a celorlalte trei noi coduri, 
furnizarea de resurse suficiente pentru formare şi reorganizarea instaţelor şi a 
parchetelor, sporirea capacităţii Institutului Naţional al Magistraturii şi adoptarea 
propunerilor acestuia referitoare la îmbunătăţirea standardelor de formare şi de 
recrutare; 
 
(b) finalizarea unei analize detaliate a dezechilibrelor legate de volumul de  lucru în 
cadrul sistemului judiciar, în vederea revizuirii modului de funcţionare a sistemului 
judiciar care va avea loc în curând; 
 
(c) finalizarea revizuirii modului de funcţionare propuse a sistemului judiciar şi 
punerea în aplicare a recomandărilor acesteia; 
 
(d) crearea unui cadru de monitorizare a progreselor înregistrate în ceea ce privește 
reforma sistemului judiciar, la care să participe părţile interesate din sistemul 
judiciar prin punerea în aplicare a acestui plan de acţiune; 
 
 2. Răspunderea sistemului judiciar 
 
(e) dovedirea unui istoric de decizii de management în sistemul judiciar adoptate în 
mod transparent şi obiectiv, de exemplu prin numiri, decizii disciplinare, evaluări şi 
prin sistemul de promovare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 
(f) dovedirea unui istoric al Inspecţiei Judiciare în analizarea şi îmbunătăţirea 
practicii judiciare, precum şi continuarea procesului de reformare a Inspecţiei; 
(g) finalizarea publicării electronice a întregii jurisprudenţe şi aplicarea de măsuri 
pentru a se asigura faptul că motivarea hotărârilor judecătoreşti se publică la timp, 
conform legii. 
 
 3. Eficacitatea acţiunii judiciare 
 
(h) adoptarea unor măsuri urgente menite să îmbunătăţească practica judiciară şi 
gestionarea cazurilor, precum şi accelerarea procedurilor în cazurile importante de 
corupţie la nivel înalt, pentru a se evita împlinirea termenului de prescripţie în toate 
cazurile; 
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i) continuarea reformei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a consolida rolul 
acesteia de curte de casaţie şi pentru a dezvolta capacitatea acesteia de a soluţiona 
cazurile de corupţie la nivel înalt; 
(j) consolidarea în continuare a caracterului consecvent şi disuasiv al sancţiunilor 
aplicate de instanţe în cazurile de corupţie la nivel înalt şi dovedirea îmbunăţirii 
rezultatelor în ceea ce priveşte investigarea, urmărirea penală şi judecarea cazurilor 
de fraudă cu fonduri UE și privind achiziţiile publice; 
(k) adoptarea unor norme procedurale clare privind deciziile Parlamentului de 
ridicare a imunităţii membrilor săi, pe baza celor mai bune practici din alte state 
membre ale UE. 
 

4. Integritate 
 
(l) dovedirea unui istoric de sancţiuni prompte şi disuasive din partea autorităţilor 
administrative şi judiciare în ceea ce priveşte incompatibilităţile, conflictele de 
interese şi confiscarea bunurilor a căror provenienţă nu poate fi justificată ca urmare 
a constatărilor Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI); 
(m) adoptarea de măsuri pentru uniformizarea practicilor comisiilor de cercetare a 
averilor şi pentru asigurarea faptului că acestea tratează eficient cazurile, fără a 
aduce atingere hotărârii instanţei; 
(n) îmbunătăţirea cooperării dintre ANI şi alte autoriăţi administrative şi judiciare, în 
special în domeniul achiziţiilor publice, şi îmbunătăţirea capacităţii de investigare a 
ANI prin actualizarea sistemului lor de informare şi prin evaluări ale riscurilor clar 
orientate; 
 
 În vederea îndeplinirii acestor condiţionalităţi, raportat strict la 
activitatea tribunalului, intensificarea masurilor  de unificare a practicii judiciare a  
determinat îmbunătăţirea calităţii hotărârilor judecătoreşti  si reducerea numărului de 
cauze a căror soluţie a fost modificată în căile de atac.  
 Aceasta s-a realizat prin  asigurarea cunoaşterea şi valorificarea 
practicii de control judiciar, a deciziilor Curţii Constituţionale, precum şi a 
jurisprudenţei europene şi asigurarea informării zilnice  a judecătoriilor cu privire la 
actele  normative nou apărute. 
 La fiecare secţie a fost desemnat un judecător cu atribuţii în analiza 
practicii instanţelor de control judiciar, care  consemnează  într-un registru special 
hotărârile  modificate/casate de instanţele superioare şi întocmeşte un referat pe care 
îl prezintă la şedinţele de învăţământ profesional. 
 In cadrul secţiilor tribunalului au fost organizate în cursul anului 2011, 
întâlniri lunare ale judecătorilor pe probleme de practică neunitară sau de 
interpretare a unor dispoziţii legale susceptibile de interpretări diferite. 
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 La aceste întâlniri lunare au fost discutate punctele de vedere majoritare 
cuprinse în minutele întâlnirilor încheiate la nivelul Curţii de Apel Alba-Iulia. 
 La nivelul Tribunalului Hunedoara au fost organizate întâlniri 
trimestriale cu judecătorii din cadrul judecătoriilor în materie civilă, in materia 
cauzelor cu profesionişti, de contencios administrativ şi penală. 
  Aspectele discutate în cadrul întâlnirilor organizate la nivelul Tribunalului 
Hunedoara pentru unificarea practicii judiciare sunt concretizate într-o minută. 
 În cazul în care nu se ajunge la un punct de vedere majoritar asupra 
unor aspecte, minuta întocmită va fi înaintată Curţii de Apel Alba Iulia pentru 
discutarea aspectelor la întâlnirile pentru unificarea practicii judiciare organizate la 
nivelul curţii de apel. 
 Judecătorii din cadrul tuturor secţiilor au participat la întâlnirile 
trimestriale organizate pe domenii la Curtea de Apel Alba Iulia sau ţinute prin 
sistemul de videoconferinţă între Curtea de Apel Alba Iulia şi instanţele din 
circumscripţia sa. 
 Apreciem ca in anul 2011 s-a reuşit reducerea aspectelor de practica 
neunitara in toate materiile in cadrul Tribunalului Hunedoara si a judecătoriilor din 
raza sa de competenta teritoriala. 
Pe viitor s-ar impune: 
-  măsuri pentru adoptarea unor soluţii administrative de unificare a practicii 
(elaborarea de ghiduri de aplicare a pedepselor, după proiectul pilot desfasurat la 
Curtea de Apel Bucureşti) şi legislative (promovarea proiectului de lege privind 
recursul jurisprudenţial); 
  
         
          III.3 Aspecte privind asigurarea transparenţei activităţii instanţei  
 
 În orice stat democratic de drept, sistemul judiciar este organizat şi 
funcţionează ca serviciu public în slujba şi la dispoziţia cetăţenilor săi. 
 Existenţa, legitimitatea şi performanţa sistemului judiciar se justifică 
prin aşteptările, gradul de satisfacţie ale beneficiarilor actului de justiţie şi ale 
utilizatorilor acestui serviciu, iar pe de altă parte, sistemul judiciar are drept scop 
înfăptuirea justiţiei. 
 În realitate sistemul judiciar suferă de lipsa feedback-ului provenit de la 
justiţiabili, mass-media, societatea civilă, deoarece gradul scăzut de încredere al 
publicului şi suspiciunile faţă de sistemul judiciar determină percepţia generală 
asupra modului în care se face justiţia. 
 Numai atunci când sensul dictonului ”nu este suficient să se facă 
dreptate ci este necesar să se şi vadă că se face dreptate” va fi înţeles şi  acceptat din 
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interiorul sistemului ca fiind scopul final al actului de justiţie, va funcţiona eficient 
mecanismul Transparenţă = corectitudine = încredere = dreptate. 
 Drept urmare, funcţionarea acestui mecanism prin cele 4 elemente a 
constituit provocarea managerială a anului 2011 în domeniul responsabilităţii 
publice a Tribunalului Hunedoara, sub aspectul capacităţii luării unor decizii optime 
în scopul perfecţionării posibilităţilor de comunicare şi pentru a forma o percepţie 
corectă asupra activităţii sale şi a instanţelor arondate.  
 Şi în cursul anului 2011, în cadrul instanţelor din circumscripţia 
Tribunalului Hunedoara, s-au asigurat condiţiile necesare pentru ca persoanele 
interesate să se poată adresa instanţei, iar pe de altă parte au fost create mijloacele 
pentru ca aceste persoane să obţină informaţii necesare pentru a-şi putea exercita 
drepturile care le sunt recunoscute de lege şi, în anumite situaţii, chiar sprijinirea 
exercitării acesteia. 
 În acest sens, la nivelul Tribunalului Huneodoara funcţionează Biroul 
de Informare si Relaţii Publice, care are program zilnic şi în cadrul căruia 
funcţionează un judecător delegat, care îndeplineşte şi funcţia de purtător de cuvânt 
al instanţei şi un expert care asigură efectuarea lucrărilor specifice. Aceştia asigură, 
în condiţiile legii, accesul publicului la informaţiile de interes public şi, de 
asemenea, dau răspuns la petiţiile şi cererile justiţiabililor. 
 Pagina de internet a Tribunalului Hunedoara constituie o modalitate 
rapidă şi eficientă de accesare a  informaţiilor de interes public, permanent verificate 
şi reactualizate. 
 În vederea realizării accesului liber la justiţie, au fost instalate şi puse în 
funcţiune încă din cursul anului 2009 trei infochioşcuri destinate uzului public, care 
permit accesul la dosarele instanţei, respectiv la datele referitoare  la stadiul 
soluţionării cauzei. 
 Dispoziţiile OUG nr. 51/2008 contribuie la îmbunătăţirea accesului liber 
la justiţie, prin acordarea ajutorului public judiciar în materie civilă. 
 Justiţiabilii au fost informaţi, prin afişare în locuri accesibile, cu privire 
la procedura judiciară şi condiţiile în care poate fi acordat ajutorul public judiciar. 
De asemenea justiţiabilii au fost informaţi despre actele apostilate în prezent de către 
tribunal cât şi instituţiile la care să se adreseze pentru apostilarea altor documente pe 
categorii de documente, prin postarea anunţului la sediul tribunalului cât şi pagina de 
pagina de portal a instanţei,  urmare a modificării aduse prin  art V din Legea nr. 202 
din 25 octombrie 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 
proceselor, articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea 
României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor 
oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 
52/2000, cu modificările ulterioare.  
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III.4 Aspecte privind evaluarea şi răspunderea disciplinară a personalului 
instanţei 

 
 În  cursul anului 2011 a fost finalizată evaluarea activităţii profesionale 
a judecătorilor, pentru perioada 2008-2010, în conformitate cu Regulamentul privind 
evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin 
Hotărârea nr. 676/2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi în baza 
Ghidului de evaluare elaborat. 
 Activitatea de evaluare s-a desfăşurat pe parcursul întregii perioade, 
anterior întocmindu-se procesele verbale preliminarii pentru cei trei ani 2008.2009 si 
2010.S-a realizat procesul de autoevaluare, au avut loc interviurile de evaluare şi s-a  
întocmit raportul de evaluare separat pentru fiecare judecător. 
 Comisia de evaluare, constituită la nivelul Tribunalului Hunedoara, are 
atribuţii de evaluare pentru judecătorii din cadrul instanţei, care nu fac parte din 
comisie, judecătorii care fac parte din comisiile de evaluare constituite la nivelul 
Judecătoriilor Deva, Hunedoara şi Petroşani şi judecătorii din cadrul Judecătoriilor 
Brad, Haţeg şi Orăştie, unde nu sunt constituite comisii de evaluare. 
 La nivelul Tribunalului Hunedoara urmează să se efectueze, în primul 
semestru din anul 2012,  evaluarea şi pentru personalul auxiliar de specialitate şi 
conex, personalul contractual şi funcţionarii publici, cu privire la activitatea 
desfăşurată în anul 2011, această  evaluare efectuându-se anual. 

Evaluarea personalului auxiliar de specialitate este reglementată de 
Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. 

Aceste dispoziţii legale se coroborează cu prevederile Hotărârii 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 818/2008 prin care au fost aprobate 
modelele orientative ale fişelor de evaluare a activităţii profesionale a personalului 
auxiliar de specialitate. 

Pentru anul 2011, procesul de evaluare a personalului auxiliar de 
specialitate este în derulare. 

Preocuparea pentru însuşirea aprofundată a cunoştinţelor de drept, i-a 
determinat pe cea mai mare parte a grefierilor să urmeze cursurile unor facultăţi de 
profil sau chiar masterate de specialitate.  

În ceea ce priveşte domeniul evaluării funcţionarilor publici, acesta este 
reglementat de Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare, iar dispoziţiile referitoare la răspunderea 
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disciplinară a acestora se regăsesc în Legea nr. 188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

Personalul contractual este evaluat conform dispoziţiilor Legii nr.330 
din 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, iar 
răspunderea lor disciplinară este reglementată de Legea nr. 53/2003 referitor la 
Codul Muncii. 

Din păcate, pe parcursul anului 2011 - într-o situaţie izolată la 
Judecătoria Deva - s-a dispus trimiterea la Comisia de disciplină a grefierului Rîpan 
Liliana.  

Comisia de disciplină, constituită la nivelul Curţii de Apel Alba Iulia, a 
constatat săvârşirea de către d-na grefier a abaterii disciplinare constând în 
„neglijenţe repetate în rezolvarea lucrărilor”, prevăzută de art. 149 al. 2 lit. i din 
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, motiv pentru care i-a 
aplicat acesteia sancţiunea „avertisment”.  

Tot într-o situaţi izolată, Preşedintele Judecătoriei Deva a sesizat 
inspecţia judiciară cu privire la activitatea desfăşurată de d-l judecător Joldiş Emil. 
Cercetarea disciplinară nu este încă finalizată. 

Nu au fost înregistrate alte  abateri disciplinare ale personalului auxiliar 
de specialitate şi conex, ale personalului contractual sau ale funcţionarilor publici. 
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CAPITOLUL IV 

 
  Gestionarea resurselor 
 
  IV.1. Resursele umane aflate la dispoziţia instanţelor din 
circumscripţia Tribunalului Hunedoara în anul 2011 
   

Analiza activităţii instanţelor judecătoreşti nu poate fi făcută fără o 
analiză a resurselor umane care stau la baza desfăşurării acestei activităţi. 
  Dimensionarea corespunzătoare a resurselor umane şi asigurarea 
ocupării tuturor posturilor cuprinse în statele de personal sunt esenţiale pentru a 
asigura eficienţa activităţii, pentru a avea o justiţie de calitate. 
   
                     La 01 ianuarie 2011, schema de personal cuprinde un număr de 306 
posturi, din care: 91 posturi de judecător, 145 posturi de personal auxiliar de 
specialitate, 21 posturi de personal conex, 15 posturi de personal contractual, 11 
posturi de funcţionar public, 6 posturi de specialist IT, 11 posturi de consilier de 
probaţiune şi 6 posturi de asistent judiciar. 
  Dintre acestea, sunt vacante, la 01 ianuarie 2011, 31 de posturi, 
respectiv: 17 posturi de judecător, 3 posturi de grefier, 2 post de aprod, 1 post de 
agent procedural,  5 posturi de consilier de probaţiune, 2 posturi de personal 
contractual şi 1 post de specialist IT. 
 
                     La 01 ianuarie 2012, schema de personal cuprinde un număr de 305 
posturi, din care: 90 posturi de judecător, 145 posturi de personal auxiliar de 
specialitate, 21 posturi de personal conex, 15 posturi de personal contractual, 11 
posturi de funcţionar public, 6 posturi de specialist IT, 11 posturi de consilier de 
probaţiune şi 6 posturi de asistent judiciar. 
 
  Dintre acestea, sunt vacante, la 01 ianuarie 2012, 32 de posturi, 
respectiv: 13 posturi de judecător, 7 posturi de grefier, 2 post de aprod, 1 post de 
agent procedural,  6 posturi de consilier de probaţiune, 2 posturi de personal 
contractual şi 1 post de specialist IT. 
  Situaţia posturilor ocupate şi vacante la 01 ianuarie 2012 se prezintă 
astfel: 
 

Posturi ocupate la 01 Ianuarie 2012 
 

Funcţia Trib. Jd. Jd. Jd.Petroşa Jd.Orăşt Jd.Br Jd.Haţe Total inst. 
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Hd. Deva Hd. ni ie ad g 
Jud.în 
activitate 

30 14 8 12 
 

2 2 3 71 
 

Jud.detaşat 1 0 0 1 0 0 0 2 
Jud.în 
ing.copil 

0 1 1 1 0 0 0 3 

Jud.suspend. 0 0 0 1 0 0 0 1 
Asist.jud. în 
activ. 

5 0 0 0 0 0 0 5 

Asist. jud. în 
ingr. copil 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Cons.prob. 5 0 0 0 0 0 0 5 
Speciliat IT 5 0 0 0 0 0 0 5 
Grefieri în 
activ. 

36 20 17 22 5 6 8 114 

Grefieri în 
ingr. copil 

0 3 0 0 0 0 0 3 

Gref. arh. in 
activ. 

5 3 3 2 2 2 2 19 

Gref.arh.în 
îngri copil 

0 1 0 0 0 0 1 2 
 

Ag. proc. 2 0 0 0 1 1 0 4 
Aprod 2 1 2 2 1 1 1 10 
Şofer  3 0 0 1 0 0 0 4 
Fct. pub. 11 0 0 0 0 0 0 11 
Pers. cont. 4 1 2 3 1 1 1 13 
TOTAL 110 44 33 45 12 13 16 273 

 
Posturi vacante la 01  Ianuarie 2012 

 
 

Funcţia TribH
d. 

Jd. 
Deva 

Jd. 
Hd. 

Jd.Petroşa
ni 

Jd.Orăşt
ie 

Jd.Br
ad 

Jd.Ha
ţeg 

Total inst. 

Judecător 4 2 1 
 

3 1 1 1 13 

Asist. jud. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cons. prob. 6 0 0 0 0 0 0 6 
Specialist IT 1 0 0 0 0 0 0 1 
Grefieri 1 0 1 1 3 1 0 7 
Fct. publ. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gref. arh. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ag. proc. 0 1 0 0 0 0 0 1 
P.a.Şofer 0 0 0 0 0 0 0 0 
Merceolog 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pc. munc. 1 0 1 0 0 0 0 2 
Aprod 1 1 0 0 0 0 0 2 
TOTAL 14 4 3 4 4 2 1 32 
TOTAL Gen. 124 48 36 49 16 15 17 305 
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Situaţia deficitului de judecători este îngrijorătoare, este mai grav că se 
menţine de câţiva ani  şi se prezintă după cum urmează: 4 posturi vacante la 
Tribunalul Hunedoara, în condiţiile în care un judecător- respectiv domnul Morcan 
Iosif de la aceasta instanţa este delegat la Curtea de Apel Alba Iulia, 2 posturi 
vacante la Judecătoria Deva, 1 post vacant la Judecătoria Hunedoara, 3 posturi 
vacante la Judecătoria Petroşani, în condiţiile în care un judecător de la această 
instanţă este detaşat la Consiliul Superior al Magistraturii - respectiv doamna 
Militaru Mariana, detaşată la Consiliul Superior al Magistraturii începând din 01 
iulie 2004, detaşare prelungită în data de 01 iulie 2010 şi care expiră în data de 01 
iulie 2013;  1 post vacant la Judecătoria Brad, 1 post vacant la Judecatoria Haţeg şi 1 
post vacant  la Judecătoria Orăştie. 
  Situaţia prezentată este amplificată şi de faptul că un judecător de la 
Judecatoria Deva, un judecător de la Judecatoria Petroşani şi un judecător de la 
Judecătoria Hunedoara se afla  în concediu pentru creşterea copilului si un judecător 
de la Judecatoria Petroşani este în continuare suspendat suspendat.  

Situaţia va fii şi în perspectivă situaţia critică,în sensul că un judecător 
de la Judecătoria Deva şi un Judecător de la Judecătoria Petroşani, urmare a 
concursului de capacitate  au optat pentru posturi din alte judeţe. 

Prin Hotărârea nr.922 din 13 decembrie 2011 a Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii s-a acordat avizul pentru reducerea schemei de personal a 
Judecătorie Orăştie prin transferul unui post la Judecătoria Deva şi din nefericire 
reducerea schemei de personal al Judecătoriei Brad prin transferul unui post de 
judecător la Judecătoria Cluj-Napoca. 
  Situaţia privind posturile de judecător vacante în  cursul anului 2011 a 
fost determinată de următoarele împrejurări: 

a) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a 2 judecători, din care: 1 
judecător la Tribunalul Hunedoara si 1 judecător la Judecătoria 
Petrosani; 

b) transferul unui judecător de la Tribunalul Hunedoara la Judecatoria 
Medias, unui judecător de la Judecătoria Deva la Judecătoria Lugoj,  

c) promovarea unui judecător de la Judecatoria Deva la Tribunalul 
Harghita; 

d) promovarea unui judecător de la Judecătoria Deva si a unuia de la 
Judecatoria Brad la Tribunalul Hunedoara . 

 
 Situaţia magistraţilor plecaţi în anul 2011 şi a celor veniţi în anul 2011 
este cuprinsă în următoarele tabele:  
 
 

Situaţia Magistraţilor plecaţi în 2011 
 



 93

Tribunalul Hunedoara  
Nr. 
crt. 

Nume Prenume Funcţia Data 
plecării 

1 Sebeşan Andrei Judecător 01.01.2011 
2. Enescu Lavinia Judecător 04.03.2011 
 
 
Judecătoria Deva 
Nr. 
crt. 

Nume Prenume Funcţia Data 
plecării 

1. Creţ Alina Judecător  02.02.2011 
2. Cososchi Sonia Judecător  01.07.2011 
3. Filimon Cornelia Judecător  01.07.2011 
 
 
Judecătoria Petroşani 
Nr. 
crt. 

Nume Prenume Funcţia Data 
plecării 

1. Cherciu Victor Judecător  06.05.2011 
 
 
Judecătoria Brad 
Nr. 
crt. 

Nume Prenume Funcţia Data 
plecării 

1. Rogoveanu Ion Judecător  01.07.2011 
 
 

Situaţia magistraţilor veniţi în 2011  
 
 

Tribunalul Hunedoara 
Nr. 
crt. 

Nume Prenume Funcţia Data 
venirii 

1 Rogoveanu Ion Judecător  01.07.2011 
2. Filimon Cornelia Judecător  01.07.2011 
3. Dinescu Andreea Angela Judecător  01.07.2011 
4. Gadi Linda Iulia Judecator 01.07.2011 
5. Simion Mirela Claudia Judecator 01.07.2011 
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Judecătoria Deva 
Nr. 
crt. 

Nume Prenume Funcţia Data 
venirii 

1. Joldis Emil Judecător  23.06.2011 
2. Bogdan Ana-Elena Judecator 01.11.2011 
3. Sortan Delia Judecator 23.12.2011 

intrând 
direct în 
concediu 
de creştere 
a copilului 

 
 
Judecătoria Hunedoara 
Nr. 
crt. 

Nume Prenume Funcţia Data 
venirii 

1. Horvat Emilia Lavinia Judecător  01.07.2011 
 
  
                  După cum se observă, în anul 2011 au plecat, într-o formă sau alta, 7 
judecători şi au venit 9 judecători.  
 În ceea ce priveşte gradul de ocupare a posturilor de personal auxiliar 
de specialitate şi conex, de  personal contractual şi de funcţionar public, situaţia este 
ceva mai in bună decât în anul 2010, când au fost vacante în total 14 posturi, iar în 
prezent sunt vacante 13 posturi. 
 Se impune suplimentarea schemei de personal în principal pentru 
Compartimentele arhivă şi registratură, unde  în schema de personal nu exista 
funcţiile de grefier-registratori, doi dintre grefierii- arhivari fiind desemnaţi anual 
prin ordin de serviciu sa îndeplinească atribuţiile de grefieri fiind, deasemenea 
prevăzute posturi insuficiente faţă de volumul de activitate înregistrat. 
 Începând cu 12 octombrie 2009, domnul judecător Guta Ion, din cadrul 
Judecătoriei Hunedoara, a fost delegat la Penitenciarul Bârcea Mare –Deva, iar în 
perioada când acesta a lipsit în vara anului 2011, a fost înlocuit  de doamna judecător 
Creţ Andreea, din cadrul  Judecătorie Deva.  
  Desfăşurarea activităţii cu un număr redus de personal are repercusiuni 
negative asupra capacităţii de a răspunde cerinţelor înfăptuirii unui act de justiţie de 
calitate. 
  Ne exprimăm speranţa că în viitorul apropiat vor putea fi ocupate măcar 
o parte din posturile vacante, în special la Tribunalul Hunedoara, Judecătoriile Deva 
şi Petroşani. 

 Situaţia deficitului de judecători,  de datorează, în parte, pe lângă 
ieşirile din sistemul judiciar ca urmare a pensionarii şi faptului că cea mai mare parte 
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a judecătorilor stagiari care promovează examenul de capacitate optează, la 
repartiţie, pentru alte instanţe decât cele din judeţul Hunedoara. 

 În materialele de bilanţ din ultimii doi ani, am apreciat de fiecare dată 
că este necesară asigurarea predictibilităţii în ceea ce priveşte cariera magistratului în 
aşa fel încât să se prevină pe viitor ieşirile necontrolate din sistem, în principal ca 
urmare a numeroaselor situaţii în care judecători cu vârste cuprinse între 48 şi 55 de 
ani s-au pensionat, determinaţi fiind de numeroasele modificări legislative care pun 
sub semnul  
întrebării stabilitatea statutului acestora, respectiv menţinerea pensiei de serviciu şi a 
vechimii minime de 25 de ani în magistratură pentru pensionare. 

 Din cele ce preced, extragem concluzia că, la nivelul resurselor umane 
în cadrul Tribunalului Hunedoara se poate constata un deficit în ocuparea funcţiilor 
de execuţie în privinţa judecătorilor, la care trebuie adăugată perspectiva pierderilor 
din sistem ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de pensionare, respectiv a intenţiei de 
transfer  a unor judecători, după cum am precizat deja. 
 

 Secţiunea 4.2. Resursele materiale şi financiare 
aflate la dispoziţia instanţei în anul 2011 
 

 Tribunalul Hunedoara  şi judecătoriile din circumscripţia acestuia au 
funcţionat în anul 2011 cu fonduri alocate insuficient, fiind efectuate achiziţii de 
bunuri materiale doar în limita strict necesară funcţionării instanţelor din judeţ şi în 
aceste condiţii s-au înregistrat plăţi restante periodic.  

 Cu toate că au fost efectuate de mai multe ori proiecte de buget, cu 
anexe şi note justificative pe fiecare alineat de cheltuieli, prima versiune de buget 
primit a acoperit 89,96% din necesarul de finanţare la Titlul I Cheltuieli de 
personal , 60,46% la Titlul II Cheltuieli materiale iar la Titlul XII Active 
nefinanciare, şi nu s-a primit nici o sumă la alineatele de dotări independente unde 
s-au solicitat sume pentru mobilier săli de judecată, sisteme de înregistrare şedinţe de 
judecată, copiatoare şi echipamente IT de reţea. 

 Fondurile au fost alocate în mod treptat, în  moment de efectiv blocaj al 
instanţelor, respectiv am primit suplimentări foarte mici în 7 versiuni de bugete, 
abordare care ne-a îngreunat foarte mult activitatea şi nu a permis construirea unor 
programe de achiziţii cuprinzând bunurile şi servicii necesare activităţii judiciare 
pentru a asigura funcţionalitatea în condiţii curente şi pentru un an bugetar complet. 
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Faţă de anul 2010, bugetul pe anul 2011 se prezintă astfel: 
   

 
 
 

                        lei  lei 

 Buget aprobat 2010 Buget aprobat 2011 

 la data 28.12.2010 la data 26.10.2011 

TOTAL CHELTUIELI 25.207.000 20.038.000 

Titl.I Ch de personal 23.437.000 17.890.000 

Titl.II Bunuri si Servicii 1.670.000 1.531.000 

Titl.VI TRANSFERURI pt 
actiuni sănătate 20.000 14.000 

art.51.01.03 act sanatate 20.000 14.000 

Titl.VII alte TRANSFERURI 1.000 1.000 

art.55.01.08 progr Phare 1.000 1.000 

Titl.VIII Proiecte cu fin FEN 1.000 0 

art.56.14.01 fac de tranzitie 1.000 0 

Titl.XII ACTIVE 
NEFINANCIARE 
     INVESTITII 78.000 602.000 

 
 

 

 Sumele prevăzute prin bugetul final pentru Tribunalul Hunedoara şi 
judecătoriile din circumscripţia acestuia, primit în data de 28.11.2012 de la  
Ministerul Justiţiei şi Curtea de Apel Alba Iulia au fost efectiv deschise în  
proporţie de 98,48%, nefiind acoperitoare pentru necesarul de finanţare al 
instanţelor judecătoreşti . Deschiderile de credite efectiv alocate  au fost de 
19.838.193 lei din acestea s-au efectuat plăţi de 19.835.226 lei, ceea ce reprezintă o 
execuţie bugetară de 99,99%. Fondurile neutilizate de 2.967 lei se regăsesc la Titlul I 
Cheltuieli de personal în sumă de 2.956 lei la aliniatele 10.01.15 Alocaţii pentru 
transportul la şi de la locul de muncă – 1078 lei, 10.01.16 Alocaţii pentru locuinţe – 
740 lei şi la alineatul10.01.30 Alte drepturi salariale în bani -1138 lei ca urmare a 
existenţei de fonduri şi a neprimirii documentelor de decontare de la personal până la 
31.12.2011iar la Titlul II Bunuri şi servicii în sumă de 10,69 lei  . 
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 Aspectele cele mai relevante ale execuţiei bugetare pe anul 2011 se 
referă la ponderea plăţilor pe titluri de cheltuieli în total plăţi  efectuate, care sunt 
următoarele: 

  -Titlul I-Cheltuieli de personal- 91,16% 
  -Titlul II-Cheltuieli materiale- 8,28%; 
  -Titlul VI-Transferuri între unităţi ale administraţiei-0,08%; 
  -Titlul VII-Alte transferuri -0,03 %.  
           - Titlul XII Active nefinanciare – 0,47%  
  Totalul de plăţi nete de casă a fost de 19.835.226 lei. 
  La Titlul I-Cheltuieli de personal- în anul 2011 s-au efectuat plăţi în 

sumă totală de 18.081.662 lei , detailate şi reflectate cu ponderea acestora în totalul 
cheltuielilor de personal astfel: 

 

Articol  Alineat 
DENUMIREA 

INDICATORILOR 
Plati 

efectuate 

Pondere în 
total plăţi- 

% 

    TITLUL I 
CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

18.081.662 100,00 

10.01   Cheltuieli salariale in 
bani 14.205.749 78,56 

  10.01.01  Salarii de baza 10.802.736 59,74 

  10.01.05 Sporuri pentru conditii 
de munca 1.573.529 8,70 

  10.01.06 Alte sporuri 1.339.831 7,41 

  10.01.13 Indemnizatii de delegare 3.055 0,02 

  10.01.15 Alocatii pentru 
transportul la si de la 
locul de munca 

131.576 0,73 

  10.01.16 Alocatii pentru 
locuinte(decontări chirii) 181.440 1,00 

  10.01.30  Alte drepturi salariale in 
bani(concedii medicale 
unitate şi transporturi) 

173.582 0,96 

10.02   Cheltuieli salariale in 
natura 59.000 0,33 

  10.02.30 Alte drepturi salariale in 
natura (decontări 
medicamente) 

59.000 0,33 

10.03   Contributii 3.816.913 21,11 

  10.03.01  Contributii de asigurari 
sociale de stat 2.865.034 15,84 

  10.03.02 Contributii de asigurări 
de somaj 68.978 0,38 

  10.03.03 Contributii de asigurari 
sociale de sanatate 717.373 3,97 
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  10.03.04 Contributii de asigurari 
pentru accidente de 
munca si boli 
profesionale 

24.513 0,14 

  10.03.06 Contributii pentru 
concedii si indemnizatii 141.015 0,78 

 

 Menţionăm că la acest titlu de cheltuială s-au decontat toate drepturile 
salariale şi cele speciale ale personalului în drept să beneficieze de acestea, la 
termenele scadente. 

 Potrivit art. 2.11.(1). din Ordinul MFP nr.24/2012 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale 
instituţiilor publice la data de 31 decembrie 2011 Tribunalul Hunedoara a efectuat  
inventarierea datoriilor reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti 
având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea 
personalului, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, a căror plată se 
va efectua eşalonat în perioada 2012-2016 potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri 
executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul 
bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr.230/2011, care au fost înregistrate în 
sumă de 37.086.770 lei, actualizate la data de 31 decembrie 2011, în contul de 
provizioane pentru litigii. 

  La Titlul II- Bunuri şi servicii - prin fondurile alocate s-a asigurat 
plata cheltuielilor pentru proceduri judiciare, imprimatele şi registrele specifice, 
cheltuieli privind utilităţi - energie termică, energie electrică, gaze naturale, apă, 
canal şi salubritate, decontarea contravalorii expertizelor medico-legale şi a 
traducerilor în cauzele dispuse de instanţă, asistenţă juridică din oficiu, chirii şi alte 
cheltuieli specifice. 

 La cheltuieli materiale din bugetul alocat de 1.741.000 lei s-au deschis 
efectiv credite doar  în sumă de 1.642.611 lei datorită faptului că în luna decembrie 
2011 nu s-a efectuat nici o deschidere de credite de către Ministerul Justiţiei . Astfel 
la finele anului au rămas neplătite facturi  pentru utilităţi, materiale şi servicii în 
sumă de 259.228 lei (din care furnizori  
utilităţi şi bunuri 88.178 lei, onorarii asistenţă judiciară 163.010 lei şi ajutor public 
judiciar 8.040 lei).  

     La acest titlu de cheltuială  în anul 2011 s-au efectuat plăţi în sumă 
totală de 1.642.611 lei, detailate şi reflectate cu ponderea acestora în totalul 
cheltuielilor materiale astfel: 
 

Articol  Alineat 
DENUMIREA 

INDICATORILOR 
Plati 

efectuate 

Pondere 
în total 

plăţi- % 
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    TITLUL II BUNURI SI 
SERVICII 1.642.611 100,00 

20.01   Bunuri si servicii 777.574 47,34 

  20.01.01  Furnituri de birou 2.937 0,18 

  20.01.02 Materiale pentru curatenie 2.996 0,18 

  20.01.03 
Încalzit, Iluminat si forta motrica 398.750 24,28 

  20.01.04 Apa, canal si salubritate 44.725 2,72 

  20.01.05 Carburanti si lubrifianti 49.250 3,00 

  20.01.06 Piese de schimb 3.911 0,24 

  20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, 
internet 46.957 2,86 

  20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu 
caracter functional 202.559 12,33 

  20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru 
întretinere si functionare 25.489 1,55 

20.02   Reparatii curente 84.637 5,15 

20.05   Bunuri de natura obiectelor de 
inventar 15.384 0,94 

  20.05.01  Uniforme si echipament 0   

  20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 0   

  20.05.30 Alte obiecte de inventar 15.384 0,94 

20.06   Deplasari, detasari, transferari 
8.810 0,54 

  20.06.01  Deplasari interne, detaşări, 
transferări 8.810 0,54 

  20.06.02  Deplasari în străinătate 0   

20.11    Carti, publicatii si materiale 
documentare 1.075 0,07 

20.12    Consultanta si expertiza 0   

20.13   Pregatire profesionala 0   

20.14   Protectia muncii 0   

20.28   Ajutor public judiciar 670.957 40,85 

20.30   Alte cheltuieli 84.174 5,12 

  20.30.03 Prime de asigurare non-viata 10.308 0,63 

  20.30.04 Chirii 7.065 0,43 

  20.30.06 Prestări servicii pentru transmiterea 
drepturilor 0 0,00 

  20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 
66.801 4,07 
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 În cadrul Titlului II- Cheltuieli materiale - ponderea cea mai mare o au 
plăţile pentru ajutorul public judiciar (40,85%), urmate de cheltuielile pentru 
încălzit, iluminat şi forţă motrică (24,28%), de materiale şi servicii cu caracter 
funcţional ( 12,33%) din care s-au achiziţionat cartuşe imprimante, hârtie, rechizite 
şi recomandate CN Poşta Română, şi alte cheltuieli (5,15%). 

 În anul 2011 s-au primit fonduri insuficiente la Titlul II Bunuri şi 
servicii, astfel că deşi  s-a majorat volumul de activitate faţă de anul 2010 cu 10% şi 
modificările procedurale au condus la creşterea consumului de hârtie de xerox, s-au 
depus eforturi deosebite în a asigura consumurile aproape de necesarele instanţelor 
judecătoreşti.  

 Facem cunoscut faptul că în  anul 2011 s-a menţinut interdicţia legală 
de achiziţionare de mobilier, echipamente de telecomunicaţii, aspiratoare şi alte 
bunuri de necesare activităţii de birou, astfel că la obiecte de inventar s-au cumpărat 
bunuri de natura tehnicii de calcul pentru a se asigura funcţionalitatea reţelelor 
informatice ale instanţelor judecătoreşti. 

 Începând cu 19 mai 2011 s-a primit buget pentru reparaţii curente în 
sumă de 22.000 lei,care apoi  s-a suplimentat în 17 august 2011  cu suma de 60.000 
lei şi în 26 octombrie 2011 cu suma de 31.000 lei, asigurându-se un  
buget la acest alineat de 113.000 lei. Din aceste fonduri s-au efectuat lucrări reparaţii 
balcon intrarea principală şi parţial învelitori Tribunalul Hunedoara în valoare de 
21.877 lei, lucrări de renovare sediu Judecătoria Orăştie (, tâmplărie termopan, 
zugrăveli, pardoseli,grupuri sanitare) în valoare de 59.419 lei şi reparaţii curente la 
Judecătoria Petroşani constând în montare tâmplărie termopan  şi  montare parchet 
în valoare de 31.551 lei. 

 La Titlul VI s-a decontat suma de 16.7288 lei pentru examinările 
medicale şi pentru serviciile medicale asigurate de medicul de medicina muncii, în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, respectându-se prevederile legale 
referitoare la supravegherea stării de sănătate a personalului, fapt constatat şi de 
către organele de control ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara . 
  În anul 2011 la Titlul XII “Active nefinanciare” a fost alocată suma de 
273.000 lei pentru obiectivul de investiţii „Intervenţie(RK), Extindere şi 
Modernizare sediul  Judecătoriei Hunedoara” . 

 În anul 2011 având în vedere că la acest obiectiv documentaţia de 
proiectare a dispus de toate avizele/acordurile necesare,  s-a  demarat faza de licitaţie 
deschisă  ce s-a  desfăşurat sub formă electronică în SEAP în vederea atribuirii 
contractului de lucrări de execuţie a investiţiei, pentru care au existat prevederi 
bugetare în anul 2011. 

În urma desfăşurării procedurii de licitaţie deschisă a fost desemnată 
câştigătoare SC ROEMI Group SRL Alba Iulia. 
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Tribunalul Hunedoara a încheiat contract de execuţie lucrări pentru 
obiectivul “Extindere, Modernizare şi Intervenţii (RK) sediu Judecătoria Hunedoara” 
cu SC ROEMI Group SRL Alba Iulia pentru a demara lucrările de investitţii. 

În conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, Tribunalul Hunedoara a încheiat contract de servicii de diriginte de 
şantier (supraveghere tehnică) cu SC VANDERLAY  SRL Hunedoara. 
                După încheierea contractelor de lucrări şi supraveghere tehnică 
,Tribunalul Hunedoara a procedat la actualizarea Devizului general pentru obiectivul 
„ Intervenţie(RK), Extindere şi Modernizare sediul  Judecătoriei Hunedoara” . 
                 Devizul actualizat a fost supus spre aprobare Ordonatorului principal de 
credite în sedinţa CTE a Ministerului Justiţiei , fiind aprobat prin Ordinul MJ 
nr.1955/C/03.10.2011. 
 Suma de 273.000 lei fost  utilizată în anul 2011 pentru următoarele plăţi:  

1. plata serviciilor de proiectare contractate cu SC MSVM Proiect SRL 
Hunedoara, în valoare de 33.480 lei aferente poziţiei din buget “Obiective noi 
de investitii”, care au fost finalizate si au primit avizul CTE al Ministerului 
Justiţei în anul 2010 dar nu au fost finanţate decât în anul 2011 .  

2. plata lucrărilor de construcţie contractate cu SC ROEMI Group SRL Alba 
Iulia aferente extinderii sediului Judecătoriei Hunedoara în valoare de 205.315 
lei. 

3. plata  lucrărilor de construcţie contractate cu SC ROEMI Group SRL Alba 
Iulia   aferente reparaţiei capitale la sediul Judecătoriei Hunedoara în valoare 
de 26.441 lei. 

4. plata taxelor prevăzute de  lege către Inspectoratul Judeţean în Construcţii, 
Casa Socială a Constructorilor în valoare de 5.910 lei 

5. plata serviciilor de diriginte de şantier contractate cu SC VANDERLAY SRL 
Hunedoara în valoare de 1.854 lei. 
 In anul 2012 vor continua lucrările de construcţii la sediul Judecătoriei 

Hunedoara deoarece prin grija ordonatorului principal de credite –Ministerul Justiţiei 
şi a ordonatorului secundar de credite – Curtea de Apel Alba Iulia au fost asigurate 
prevederi bugetare corespunzătoare.  
 În anul 2011 Ministerul Justiţiei prin serviciul de audit intern a efectuat 
o misiune de audit tematic asupra decontărilor chiriilor şi  a gestionării parcului auto 
în urma căruia nu s-au constatat abateri de la legalitate şi regularitate. 
 

 Situaţia existentă a sediilor instanţelor de judecată 
 În ceea ce priveşte situaţia imobilelor în care funcţionează judecătoriile 

şi tribunalul, precizăm următoarele: 
a) Clădirea Tribunalului Hunedoara şi a Judecătoriei Deva situată în 

„Ansamblul urban 1 Decembrie 1918”, declarat monument istoric în lista judeţului 
Hunedoara -2004 de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, se află în fază de  
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degradare cu tencuielile exterioare şi interioare, finisajele interioare şi exterioare  
fiind deteriorate în proporţie de 30%, instalaţiile de apă, canalizare,încălzire, 
electrice la limita duratei şi a posibilităţilor de utilizare. Clădirea necesita reparaţii 
cât mai urgente la exteriorul clădirii unde a început să se desprindă din tencuială şi 
este posibil ca bucăţile desprinse  să afecteze autoturismele parcate în apropiere sau 
mai grav să accidenteze vreun trecător.  

Sunt necesare şi lucrări de reparaţii în interiorul clădirii, începând cu 
balustrada scărilor principale de acces care, din cauza vechimii si a uzurii sale, s-au 
degradat stâlpii care susţin balustrada.  

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap a sesizat lipsa 
amenajărilor pentru persoane cu dizabilităţi, lucrări realizabile doar în cadrul unui 
proiect de amploare. 

Se impune cât de urgent începute demersurile pentru creşterea gradului 
de confort a personalului la locul de muncă şi adaptarea imobilului la cerinţele 
legislative curente prin : refacerea tencuielilor şi finisajelor, înlocuirea instalaţiilor 
de utilităţi, înlocuirea ferestrelor cu  tâmplărie PVC şi geam termopan şi construirea 
liftului interior pentru persoane cu handicap, recompartimentări interioare şi lucrări 
de zugrăveli şi vopsitorii, schimbări  de căi de acces şi  de uşi interioare.  

Nu voi putea să nu remarc că  avem cu una dintre cele mai frumoase 
săli de judecată şi care păstrează stilul baroc al clădirii. Cu toate că aceasta, se 
impune  repararea fotoliilor,  o parte dintre ele sunt rupte şi recondiţionarea tapiţeriei 
fotoliilor.  

Este întocmită expertiza tehnică a clădirii, care fiind întocmită în anul 
2004 este depăşită moral. 

 Menţionăm că s-a solicitat finanţarea acestei lucrări de intervenţii 
(reparaţie capitală cu modernizare) asupra sediului respectiv prin Note de 
fundamentare în fiecare an, cerere care nu au fost onorată nici pe anul 2011, 
revenind cu solicitarea pe anul 2012. 
    S-a reuşit în limita fondurilor prevăzute la reparaţii curente (15.000 lei) 
pentru anul 2011, repararea balconului de la intrarea principală, repararea jgheabului 
de la faţada principală, înlocuirea câtorva rânduri de ţigle şi repararea parţială a 
coamei, respectiv a unei dolii. 
                     Menţionăm că parţial şarpanta şi cca. 70% din învelitoarea din ţiglă 
sunt compromise, urmând a se insista cu demersuri pentru lucrări de reparaţii 
capitale. 
 

b) Judecătoria Hunedoara dispune de un sediu necorespunzător, sens în 
care s-au luat măsuri pentru realizarea investiţiei „Intervenţie(RK), Extindere şi 
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Modernizare” sediu existent. După finalizarea procedurilor de contractare a 
lucrărilor, în a doua jumătate a anului 2011 s-a trecut la faza de execuţie. 
                    Lucrările au fost îngreunate de faptul că imobilul se află în sit 
arheologic, dar până la sfârşitul anului s-au executat lucrări la infrastructura şi 
suprastructura extinderilor în valoare 149 mii lei, iar la reparaţii capitale de 27 mii 
lei, pentru acestea fiind alocate fonduri şi în anii următori.  

Prin lucrările propuse se va asigura conservarea clădirii, siguranţa 
acesteia, îmbunătăţirea confortului termic şi o funcţionalitate corespunzătoare. Se 
vor îmbunătăţi condiţiile de muncă şi se vor crea condiţii optime pentru desfăşurarea 
activităţilor de judecată şi adiacente. Proiectul propune înlocuirea sistemului actual 
de încălzire locală  cu sobe de teracotă pe gaz metan cu instalaţie de încălzire 
centrală prevăzută cu centrală proprie pe gaz metan, înlocuirea instalaţiilor electrice 
şi executarea circuite cu protecţie pentru prize, refacere tencuieli şi finisaje interioare 
şi exterioare, executare copertine la scările de pe accesul principal în clădire, 
înlocuire uşi de acces în clădire, refacerea împrejmuirii clădirii şi a porţilor de acces 
în instanţă. Se propune consolidarea clădirii, extinderea clădirii judecătoriei, spaţiul 
actual fiind total insuficient şi inadecvat pentru desfăşurarea activităţii instanţei. 
 c) Clădirea Judecătoriei Petroşani este într-un stadiu avansat de 
degradare fiind necesare: 
- adaptarea reţelei informative LAN rămasă după mutarea Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Petroşani,la reţeaua informatică a Judecătoriei Petroşani, - dotarea cu 
mobilier pentru  birouri de judecător si personal auxiliar în aripa de clădire rămasă 
Judecătoriei cât şi lucrări pentru îmbunătăţirii confortului; 
- şarpanta din lemn necesitând reparaţii şi ignifugare pentru protecţie la incendii, 
aspect impus de normele PSI a acoperişului întrucât învelitoarea din ţiglă este 
degradată prezentând un grad mare de uzură; 
- reparaţii  ca urmare a înlocuirii ferestrele din lemn uzate cu ferestre din PVC cu 
geamuri termopan.      
                    În limita fondurilor alocate pentru reparaţii curente pe anul 2011(30.000 
lei), s-au executat în regie proprie lucrări de igienizare a spaţiilor eliberate de 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani şi s-au înlocuit 27 ferestre din lemn 
uzate cu ferestre din PVC cu geamuri termopan la faţada principală a clădirii. 
Urmează ca în anul 2012, să  fie finalizat[ înlocuirea ferestrelor şi la restul faţadelor. 
Menţionăm că prin aceste lucrări se îmbunătăţeşte confortul termic şi fonic al 
locurilor de muncă.  
                        
                    d) La Judecătoria Brad se ridică o singură problemă majoră, asigurarea 
energiei termice pentru încălzirea spaţiilor în sezonul rece. 
                     În prezent, agentul termic este asigurat din reţeaua de termoficare a 
municipiului Brad, instituţia respectivă având probleme de finanţare, aspect ce 
conduce la mai multe inconveniente, respectiv parametrii tehnici sub normele în 
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vigoare, neacoperirea perioadei întregi a sezonului rece, intermitenţe în exploatare şi 
cel mai mare preţ din ţară, de 841 lei/Gcal faţă de un consum mediu de 300 lei/Gcal. 
                    Pentru rezolvarea acestei situaţii, instituţia noastră a întocmit 
documentaţia necesară cu soluţia tehnico-economică cea mai avantajoasă, care 
urmează a se aproba de ordonatorul secundar şi principal de credite.  
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CAPITOLUL V 

 

  Raporturile dintre instanţă şi celelalte instituţii şi 
organisme precum şi cu societatea civilă. 

 

  SECŢIUNEA 5.1. Raporturile cu Consiliul Superior al 
Magistraturii  

Importanţa excepţională a creării unui sistem judiciar independent, 
imparţial, transparent şi eficient este subliniată de Uniunea Europeană, alături de 
respectul faţă de drepturile şi Libertăţile Fundamentale ale Omului. 

Un rol important în reforma sistemului judiciar îl are Consiliul Superior 
al Magistraturii, care prin activitatea sa are menirea să garanteze independenţa 
justiţiei, să apere judecătorii şi procurorii împotriva oricărui act de natură să aducă 
atingere independenţei sau imparţialităţii acesteia, în înfăptuirea justiţiei ori să 
creeze suspiciuni cu privire la acestea. 

Astfel, la nivelul Tribunalului Hunedoara, arătăm că în cursul anului 
2011 raporturile de colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii au fost foarte 
bune, având în vedere solicitările făcute de către această instituţie, dar şi prin 
intermediul Curţii de Apel Alba-Iulia către Consiliul Superior al Magistraturii, 
răspunzând în termen tuturor cererilor şi solicitărilor formulate în diverse probleme. 
 De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii a răspuns solicitărilor 
instanţelor, formulate în principal în ceea ce priveşte aprobarea înfiinţării unei secţii 
în cadrul Tribunalului Hunedoara, aprobarea propunerilor de delegare în funcţii de 
conducere, aprobarea propunerilor de numire în funcţii de conducere şi în ceea ce 
priveşte situaţia posturilor şi evoluţia profesională a judecătorilor. 
 Reprezentanţii tribunalului au luat parte la toate întâlnirile de lucru 
organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, la care au fost invitaţi. 
 Apreciem că este necesară o mai bună comunicare cu Consiliul 
Superior al Magistraturii în sensul sensibilizării membrilor consiliului cu privire la 
dificultăţile întâmpinate de instanţele din circumscripţia Tribunalului Hunedoara sub 
aspectul numărului mare de posturi de judecător vacante.  

În cursul anului 2011, raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii 
au avut ca obiect şi întocmirea actelor de inspecţie judiciară, urmare a sesizărilor 
făcute de justiţiabili cu privire la conduita judecătorilor şi modul de soluţionare a 
cauzelor. 

Aceste solicitări ale Serviciului Inspecţiei judiciare pentru judecători 
din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii au fost soluţionate de către 
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judecătorii desemnaţi să întocmească astfel de lucrări, conform art.12 lit. f din 
Regulamentul de Ordine interioară a instanţelor, iar materialele realizate au prezentat 
în mod obiectiv şi realist situaţiile constatate. 

Tot în cadrul acestor raporturi se înscriu şi materialele întocmite privind 
starea justiţiei în cadrul cărora, în mod amplu, a fost prezentată analiza calitativă a 
funcţionării sistemului judiciar, influenţa modificărilor legislative operate, evoluţia 
practicii judiciare, comunicarea între instanţe dar şi alocarea resurselor umane. 

Prin intermediul inspecţiei judiciare a Consiliului Superior al 
Magistraturii au fost efectuate o serie de verificări cu privire la modul de repartizare 
aleatorie a cauzelor în sistem informatizat, situaţia dosarelor mai vechi de 6 luni, 
recurs, fond şi apel, un an, situaţia dosarelor în materia insolvenţei, redactarea în 
termen a dosarelor, managementul instanţelor şi activitatea compartimentelor 
auxiliare. 

De menţionat că nu au existat situaţii de întârzieri sau de necomunicare 
a datelor solicitate din teritoriu, chiar şi atunci când termenele stabilite erau exagerat 
de scurte. 

Menţionăm în acelaşi timp şi faptul ca în anul 2011 a crescut 
considerabil numărul şi complexitatea solicitărilor de acest fel, justificat poate de 
contextul în care s-a desfăşurat activitatea (continuarea reformării sistemului 
judiciar), îngreunând uneori activitatea managerială, dar şi a judecătorilor implicaţi 
în rezolvarea acestor probleme. 

 
 
 SECŢIUNEA 5.2. Raporturile cu Ministerul Justiţiei 
 
 Tribunalul Hunedoara a avut în anul 2011 relaţii bune cu Ministerul 
Justiţiei,  în limite instituţionale şi funcţionale atât în ceea ce priveşte administrarea 
cât şi finanţarea instanţelor judecătoreşti. 
 Tribunalul Hunedoara este ordonator terţiar de credite, calitate în care a 
avut raporturi bune cu ordonatorul principal de credite, respectiv Ministrul Justiţiei, 
atât în mod direct cât şi prin intermediul ordonatorului secundar de credite, Curtea 
de Apel Alba Iulia. 

Sprijinul acordat de Ministerul Justiţiei a constat în alocarea fondurilor 
necesare pentru începerea executării investiţiei privind „Reparaţie capitală, extindere 
şi modernizare – sediul Judecătoria Hunedoara”. 
  Trebuie evidenţiate raporturile foarte bune pe care le-au avut instanţele 
din circumscripţia Tribunalului Hunedoara cu Serviciul de Probaţiune de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara, aflat sub autoritatea Ministerului Justiţiei, în tot cursul anului 
2011. 
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Instanţele de judecată din judeţul Hunedoara au pronunţat 95 de 
sentinţe de condamnare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, în 
care supravegherea a fost încredinţată Serviciului de probaţiune de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara, iar 13 de sentinţe de condamnare provin de la instanţe din 
alte judeţe. 

 La data de 01.01.2011, în evidenţa Serviciului de probaţiune de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara erau înregistrate 185 de dosare de supraveghere active. 
În ultimii trei ani, remarcăm o creştere a numărului de dosare active la începutul 
fiecărui an. Astfel, în luna ianuarie 2009 erau înregistrate 157 de dosare, iar în 
aceeaşi lună a anului 2010 figurau în evidenţa serviciului, 165 de dosare de 
supraveghere.   

În perioada ianuarie – decembrie 2011 au fost deschise 108 dosare noi 
de supraveghere, cu 40 dosare de supraveghere mai mult decât în anul 2010 şi cu 64 
de dosare de supraveghere mai mult decât în anul 2009.   

În privinţa sesizărilor înaintate birourilor de executări penale din cadrul 
instanţelor de judecată în vederea revocării suspendării executării pedepsei sub 
supraveghere, arătăm faptul că numărul acestora a crescut în anul 2011, în 
comparaţie cu anii 2009 şi 2010. Astfel, în 2009 Serviciul de probaţiune a înaintat 
birourilor de executări penale 13 sesizări de acest fel, în anul 2010, doar 9 sesizări, 
iar în 2011 au fost înaintate 14 sesizări privind nerespectarea măsurilor de 
supraveghere sau, negăsirea persoanei condamnate. 

De asemenea, în cursul anului 2011, Serviciul de probaţiune a întocmit 
206 referate de evaluare pentru instanţele din judeţ, 19 referate de evaluare pentru 
instanţele din alte judeţe şi 2 referate de evaluare pentru parchet. La acestea, se 
adaugă 7 rapoarte pentru minorii care nu răspund penal, întocmite la solicitarea 
Secţiei Civile a Tribunalului Hunedoara, extrem de utile în soluţionarea cauzelor. 

Activitatea desfăşurată de către consilierii de probaţiune este una 
complexă, atât în ceea ce privesc supravegherile cât şi în cea a evaluării inculpaţilor, 
iar desfăşurarea activităţii la un nivel calitativ bun şi foarte bun este condiţionată de 
sprijinul logistic al instanţei pe lângă care funcţionează ca şi serviciu. Din acest 
punct de vedere remarcăm colaborarea foarte bună dintre conducerea Tribunalului 
Hunedoara şi  Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara. 
 Totodată, se remarcă o creştere a volumului de activitate pe segmentul 
de asistenţă şi consiliere, fapt ce accentuează utilizarea/eficientizarea instrumentelor 
de lucru destinate persoanelor supravegheate (programe de consiliere individuală, 
programe de grup) cât şi întărirea reţelei de colaborare cu partenerii comunitari.  
 Pe tot parcursul anului 2011, Serviciul de probaţiune de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara a desfăşurat activităţi de colaborare cu Penitenciarul Bârcea 
Mare. Conform prevederilor Legii nr. 275/2006, din comisia de individualizare a 
regimul de executare a pedepselor privative de libertate trebuie să facă parte şi un 
consilier de probaţiune. 
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 În anul 2011 Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara 
a derulat un program de grup „ STOP. Gândeşte-te şi schimbă” cu persoanele 
condamnate aflate în evidenţa serviciului nostru şi care locuiesc în Valea Jiului.  

De asemenea, în perioada septembrie – decembrie 2011, doi consilieri 
de probaţiune au derulat două programe de consiliere individuală „ Unu la unu” 
(OTO), beneficiarii acestui program fiind persoane condamnate din evidenţa 
Serviciului de probaţiune Hunedoara. Pe lângă desfăşurarea programelor de 
consiliere standardizate – STOP, OTO şi R.R.R.–consilierii de probaţiune din cadrul 
serviciului nostru au desfăşurat în 9 (nouă) cazuri alte activităţi de consiliere şi 
asistenţă cu persoanele condamnate din evidenţa serviciului. 

 Organigrama serviciului de probaţiune are în structura sa 11 posturi ( un 
consilier cu funcţie de şef serviciu şi 10 posturi de consilieri de probaţiune). În 
prezent sunt ocupate 5 (cinci) posturi, consilierii în activitate fiind absolvenţi de 
studii superioare, cu specializări în  psihologie, asistenţă socială, sociologie şi drept. 

 Un alt aspect important al activităţii Serviciului de Probaţiune de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara priveşte colaborarea cu parchetele de pe lângă acestea, 
precum şi cu unităţile de poliţie, colaborare care este indispensabilă în munca 
desfăşurată de către consilierii de probaţiune. 
 

 

 SECŢIUNEA 5.3. . . . Raporturile dintre instanţă şi 
parchetul corespunzător în grad. Raporturile cu Baroul de 
avocaţi. Raporturile cu experţii. 
 
 În cursul anului 2011, Tribunalul Hunedoara şi judecătoriile din 
circumscripţia acestuia au avut o relaţie instituţională foarte bună cu Parchetele de 
pe lângă aceste instanţe. 
 Colaborarea profesională şi instituţională cu Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara şi Parchetele arondate acestuia s-a desfăşurat cu respectarea 
întocmai a prevederilor legale, a normelor procedurale, a competenţei materiale şi a 
deontologiei profesionale.  
 S-a dat curs solicitărilor Parchetelor în sensul că judecătorii şi-au 
exprimat punctele de vedere pe probleme de drept care ulterior au făcut obiectul 
unor recursuri în interesul legii atât în materie penală cât şi în alte materii. 
 Punctele de vedere exprimate au fost însoţite de copii ale hotărârilor 
judecătoreşti. 
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 Nu au fost constatate disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte restituirea 
dosarelor în care s-au promovat căi de atac de către Parchet şi în consecinţă, aceste 
dosare au fost înaintate în timp util instanţelor de control judiciar. 
 De asemenea, menţionăm că procurorilor li s-a creat posibilitatea să 
studieze dosarele într-un birou special destinat acestora, la majoritatea instanţelor. 
 Relaţia instituţională între instanţă şi barou s-a bazat pe o bună 
comunicare şi colaborare, s-au remarcat progrese în creşterea gradului de pregătire 
profesională, respectarea de către avocaţi a termenelor procedurale privind 
depunerea înscrisurilor, probelor, ridicarea excepţiilor, acordarea atenţiei cuvenite 
sesizărilor adresate de către instanţă cu privire la prezenţa avocaţilor la judecarea 
cauzelor, cu privire la avocaţii din oficiu şi cu privire la cererile privind ajutorul 
public judiciar. De asemenea precizăm faptul că avocaţii dispun de un spaţiu cu 
destinaţia birou în incinta Tribunalului Hunedoara pus la dispoziţie de instituţia 
noastră în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurarea a activităţii acestora. 
 În cadrul Tribunalului Hunedoara funcţionează Biroul local de expertize 
judiciare tehnice şi contabile în evidenţa căruia figurează 69 de experţi tehnici 
judiciari şi 143 de experţi contabili, colaborarea avută cu aceştia în decursul anului 
2011 fiind calificată bună. 

În rândul experţilor judiciari ce funcţionează pe lângă Tribunalul 
Hunedoara s-a constatat inexistenţa  unor experţi din specialitatea “instalaţii 
termoficare”, instanţele din judeţ fiind nevoite să apeleze la experţi din alte judeţe şi 
a unui număr redus de experţi în specialitatea auto  şi agricolă, ceea ce conduce la 
întârzierea în executarea lucrărilor de expertiză şi în soluţionare cauzelor.  

Astfel, în evidenţa Biroul local de expertize judiciare tehnice şi contabile  
din cadrul Tribunalului Hunedoara figurează: 

- 1 expert în  specialitatea agricultură; 
- 2 experţi în specialitatea auto; 
- 6 experţi în specialitatea evaluări bunuri; 
- 21 experţi în specialitatea construcţii; 
-   25 experţi în specialitatea topografie; din care o parte sunt plecaţi din 

ţară fără să anunţe suspendarea activităţii către biroul de expertise, nefiind posibil 
astefl să nu fie înscrişi pe listele trimise instanţelor iar o parte fiind foarte aglomeraţi 
refuza efectuarea altor expertize. 

 În anul 2011 au fost efectuate 958 de expertize dintre care 826 expertize 
tehnice şi 132 expertize contabile. 
 Înfăptuirea eficientă a justiţiei nu este condiţionată numai de 
performanţa individuală a fiecărei categorii socio-profesionale cu atribuţii în 
domeniu, de înalta pregătire profesională, ci şi de buna colaborare şi comunicare 
între toţi actorii care au diferite competenţe în realizarea actului de justiţie. Dincolo 
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de înfăptuirea obiectivelor individuale există şi un scop comun şi anume realizarea 
actului de dreptate. De aceea profesioniştii justiţiei-judecătorii, procurorii, avocaţii, 
consilierii, experţii-trebuie să reprezinte componentele unui sistem coerent şi să 
formeze un tot organizat în vederea înfăptuirii acestui scop comun.  
 
 

  Secţiunea 5.4. Raporturile cu mass-media 
 
 Raporturile cu mass-media pot fi caracterizate ca foarte bune, existând 
o strânsă colaborare între reprezentanţii acesteia şi judecătorul Timişan Carmen 
Mihaela, coordonator al B.I.R.P. şi purtătorul de cuvânt al instanţei, expert Glăman 
Irina Ildiko în scopul unei bune, prompte şi corecte informări a opiniei publice. Faţă 
de anii anteriori se remarcă o creştere a fluxului de informaţii comunicat prin 
intermediul telefonului, aspect datorat specificului muncii jurnalistice dar şi relaţiei 
de durată de bună colaborare bazată pe încredere şi profesionalism existentă între 
purtătorul de cuvânt şi reprezentanţii mass-media. Toate cererile de acreditare la 
Tribunalul Hunedoara depuse de jurnalişti au fost aprobate. Am creat o bază de date 
cu jurnaliştii care solicită informaţii de la Tribunalul Hunedoara şi avem în evidenţă 
un număr de 66 de jurnalişti, majoritatea fiind din judeţul Hunedoara, deci 
reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

Mass-media a fost informată despre posibilitatea de a accesa informaţii 
referitoare la cauzele aflate pe rolul Tribunalului Hunedoara, iar orice informaţie de 
interes public solicitată este comunicată imediat sau în cel mai scurt timp, în cazul în 
care este necesară o verificare a datelor solicitate. Având în vedere rolul proactiv al 
instanţelor, în anul 2011 au fost transmise către mass-media din judeţul Hunedoara 
28 de comunicate de presă. Numeroase ştiri au fost preluate de către agenţiile de 
presă astfel activitatea Tribunalului Hunedoara a fost reflectată şi la nivel naţional. 
 În cadrul Biroului de Informare şi Relaţii Publice se monitorizează 
zilnic presa on-line, întocmindu-se Revista presei, care conţine principalele titluri 
referitoare la articole apărute în presă cu privire la: 
 -activitatea Tribunalului Hunedoara şi a instanţelor din circumscripţia 
acestuia; 
 -dosare aflate la rolul instanţei; 
 -principalele evenimente din cursul zilei care se referă la justiţie. 
 În urma monitorizării presei on-line, au fost arhivate 2812 ştiri sau 
articole în care s-au prezentat aspecte referitoare la activitatea şi funcţionarea 
Tribunalului Hunedoara şi a judecătoriilor din circumscripţia acestuia, precum şi 
informaţii referitoare la dosare aflate pe rolul instanţei. 
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 Precizăm că activitatea Tribunalului Hunedoara a fost în general corect 
reflectată în presa locală şi naţională. 
 Reprezentanţii mass-media au fost invitaţi şi au participat la 
manifestarea „Ziua Uşilor deschise” organizată în data de 25 octombrie 2011, iar 
organizarea acestui eveniment a fost reflectată în presa locală atât anterior, pentru a 
fi adusă la cunoştinţa opiniei publice, cât şi ulterior, cu privire la modul în care s-a 
desfăşurat şi cu referire la modul cum a fost percepută. 
 Cei peste 100 de participanţi la această manifestare, în mare majoritate 
elevi de la şcolile şi liceele din Deva au avut ocazia să viziteze birourile grefierilor şi 
judecătorilor, registratura, arhiva, sălile de judecată, biroul de informare şi relaţii 
publice, Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara şi alte 
compartimente ale instanţei pentru a-şi forma o imagine cât mai completă despre 
activitatea şi specificul Tribunalului Hunedoara.  

Elevii s-au arătat interesaţi de condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a 
urma cariera de magistrat şi grefier. 

Justiţiabilii care au fost prezenţi la Tribunalul Hunedoara, dar şi 
reprezentanţii mass-media care au răspuns invitaţiei adresate de a participa la această 
manifestare s-au arătat interesaţi de activitatea şi organizarea instanţei precum şi 
schimbările legislative aduse prin intrarea în vigoare a Codului Civil, de modul de 
funcţionare al portalului instanţelor de judecată, pe care cei interesaţi au avut 
posibilitatea să-l acceseze de la un computer pus la dispoziţia publicului, precum şi 
de informaţiile despre circuitul unui dosar, etapele procesuale ce se parcurg până la 
soluţionarea unei cauze şi condiţiile în care lucrează judecătorii şi personalul auxiliar 
şi care sunt informaţiile ce pot fi obţinute cu ajutorul info-chioşcurilor. 

S-au prezentat sistemul audio video folosit în audierea martorilor cu 
identitate protejată şi a martorilor a căror audiere s-a dispus de către autorităţi 
judiciare străine prin comisie rogatorie precum şi unele măsuri de securitate şi 
monitorizare din instanţă. 

Tuturor celor prezenţi le-au fost puse la dispoziţie materiale informative 
despre sistemul judiciar cum ar fi : aspecte legislative cu caracter de noutate 
prevăzute în Codul Civil intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011, Ghidurile de 
orientare pentru justiţiabili, Admiterea în magistratură, Dreptul pe înţelesul tuturor, 
Reguli de conduită în instanţă,  Despre competenţa instanţelor, Alegeţi medierea, 
realizate de Consiliul Superior al Magistraturii.  

Au fost diseminate informaţii cu privire la reorganizarea Tribunalului 
Hunedoara începând cu data de 1 octombrie 2011 prin intermediul mass 
mediei(comunicat de presă şi interviuri), a postării pe pagina web precum şi pe site-
ul local.  

Planul de implementare al Noului Cod a fost pus în aplicare de către 
BIROUL DE INFORMARE SI RELAŢII PUBLICE astfel: 
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- au fost diseminate informaţiile referitoare la prevederile Noului Cod Civil în 
presa scrisă şi audio vizuală din judeţul Hunedoara prin intermediul comunicatelor 
de presă şi a interviurilor acordate şi au fost transmise reprezentanţilor mass-mediei 
locale toate broşurile de pe site-ul C.S.M. 

- au fost afişate broşurile referitoare la N.C.C. în spaţiul destinat informării 
publice ARHIVĂ, REGISTRATURĂ, BIROUL DE INFORMARE SI RELAŢII 
PUBLICE 

- au fost descărcate toate broşurile referitoare la N.C.C. de pe site–ul C.S.M. şi 
au fost împărţite tuturor persoanelor interesate prin intermediul BIROULUI DE 
INFORMARE SI RELAŢII PUBLICE, precizând faptul că acestea au doar caracter 
informativ şi nu constituie consiliere juridică.  
 - au fost postate pe site-ul local broşurile referitoare la N.C.C. în vederea 
informării judecătorilor, grefierilor din cadrul Tribunalului Hunedoara şi a 
instanţelor arondate 
 - au fost transmise către instanţele din circumscripţia tribunalului toate 
informaţiile primite referitoare la Noul Cod Civil precum şi la activităţile pe care 
trebuie să le desfăşoare BIRP –urile din instanţe. 

S-a informat Curtea de Apel Alba Iulia precum şi CSM şi a fost 
transmis: 
- un raport cu privire la măsurile luate pentru aplicarea Planului de implementare al 
Noului Cod  precum şi la evenimentele organizate la „Ziua Uşilor deschise” 
- punctul de vedere, al judecătorilor de la instanţele din circumscripţia tribunalului, 
cu privire la îmbunătăţirea ghidului de bune practici între purtătorul de cuvânt al 
C.S.M, omologii acestuia de la instanţe şi parchetele de pe lângă acestea şi mass-
media şi a Ghidului de bune practici pentru cooperarea între instanţe, parchetele de 
pe lângă acestea şi mass-media. 
- propuneri şi observaţii la proiectul de Lege privind statutul personalului de  
specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea 

  

 SECŢIUNEA 5.6. Raporturile cu justiţiabilii 
 
 Raporturile instanţelor de judecată cu justiţiabilii se desfăşoară cu 
respectarea procedurilor în materie, din legile privind reforma sistemului judiciar şi 
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor de judecată. 
 Totodată, sunt avute în vedere dispoziţiile Legii nr. 544/2001, privind 
liberul acces la informaţiile de interes public şi Legea nr. 677/2001, pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date. 
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 Justiţiabilii au posibilitatea să consulte, la Biroul de Informare şi Relaţii 
Publice şi compartimentele Arhivă şi Registratură „Ghidul de orientare juridică 
pentru cetăţeni”, precum şi celelalte materiale puse la dispoziţie, inclusiv cele 
privind condiţiile de acordare a ajutorului public judiciar în materie civilă. 
 Toate petiţiile, reclamaţiile depuse de justiţiabili la grefa instanţei au 
fost analizate cu deosebită atenţie şi în limita competenţelor, s-au formulat 
răspunsuri, care au fost comunicate într-un termen cât mai scurt posibil. 
           

        SECŢIUNEA 5.7. Raporturile cu asociaţiile profesionale, 
societatea civilă şi instituţiile şi organismele internaţionale 
 

Actul de justiţie în esenţa sa este un serviciu prestat în folosul societăţii 
civile şi de aceea el are un impact deosebit în opinia acesteia. 

Intr-o lume a interdependenţelor este de la sine înţeles că o bună 
judecată nu se poate face decât printr-o colaborare corespunzătoare interdisciplinară. 
De aceea, este indispensabilă întreţinerea unor raporturi strânse de colaborare cu 
toate organismele societăţii civile. 
 S-a răspuns tuturor solicitărilor adresate de către Organizaţiile 
Nonguvernamentale.  
 În vederea realizării unei comunicări interne eficiente toate solicitările 
asociaţiilor sau ONG-urilor referitoare la diseminarea informaţiilor transmise cu 
privire la anumite aspecte legislative au fost postate pe site-ul local pentru a avea 
acces la aceste informaţii întreg personalul instanţei interesat. 
 Există o totală deschidere din partea instanţelor din circumscripţia 
Tribunalului Hunedoara în ceea ce priveşte raporturile cu societatea civilă, respectiv 
cu organizaţiile nonguvernamentale, în spiritul asigurării unei percepţii corecte a 
opiniei publice şi societăţii civile asupra justiţiei, asupra eforturilor noastre de 
reformare şi performanţă a sistemului judiciar. 

 În anul 2011 Tribunalul Hunedoara şi instanţele din raza sa au avut o 
bună colaborare cu ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CUSTODIE COMUNĂ, în 
domenii privind cauzele cu minori potrivit Noului Cod Civil. 
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CAPITOLUL VI 

           

         Concluzii. 
 Sintetizând rezultatele acestei analize, se pot identifica unele puncte 

tari sau atuuri în activitatea instanţelor din raza Tribunalului Hunedoara, menite să 
asigure premisele unei activităţi eficiente, paralel cu identificarea şi înlăturarea 
deficienţelor. Ne referim, în acest sens, la rezultatele bune obţinute de către instanţe 
în activitatea de judecată, şi la adoptarea unei relaţii noi între instanţa de judecată 
şi justiţiabil, bazată pe deschidere, informare, transparenţă şi interes în cunoaşterea 
percepţiei asupra calităţii actului de justiţie înfăptuit de Tribunalul Hunedoara. 

În ceea ce priveşte rezultatele bune obţinute de către instanţe în 
activitatea de judecată în cursul ultimilor ani, acestea sunt cu atât mai remarcabile 
cu cât în ultimul an s-a înregistrat o tendinţă de creştere a volumului de activitate la 
majoritatea instanţelor din raza Tribunalului Hunedoara, cu  excepţii sensibile la 
Judecătoria Petroşani, Judecătoria Orăştie şi Judecătoria  Hunedoara. 

În ceea ce priveşte analiza indicelui de operativitate, la nivelul 
Tribunalului Hunedoara a fost înregistrată o uşoară creştere faţă de anul 2010, 
respectiv de la 66,68% la 67,79%, remarcându-se rezultatele bune la toate secţiile  
Tribunalului Hunedoara, în anul 2011. 

Aceste rezultate, apreciate bune de noi, se datorează, în principal şi 
preocupării judecătorilor în soluţionarea cu celeritate a cauzelor, dar şi în 
perfecţionarea pregătirii profesionale, în valorificarea experienţei profesionale a 
unor judecători cu o înalta reputaţie în domeniu, ca  premise necesare ale unui act 
de justiţie de calitate. 

Tribunalul Hunedoara, ca parte integrantă a sistemului judiciar, trebuie 
să-şi îndeplinească rolul de serviciu public, nu numai prin înfăptuirea actului de 
justiţie, dar şi prin stabilirea unui nou tip de relaţie între justiţie şi justiţiabil. 

Cunoaşterea percepţiei opiniei publice asupra calităţii actului de justiţie  
a constituit  şi va constitui o preocupare deosebit de importantă a  conducerii 
Tribunalului Hunedoara în cursul anului 2011, ce a avut la bază următoarele 
considerente: necesitatea evaluării externe a calităţii actului de justiţie, a gradului de 
satisfacţie al justiţiabililor, importanţa transmiterii unui feed-back beneficiarilor 
acestui serviciu şi nu în ultimul rând stabilirea unei relaţii cât mai deschise faţă de 
justiţiabili şi mass-media.  

În continuare apreciem că se impune: 
- evaluarea performanţei Tribunalului Hunedoara realizarea unei analize-

diagnoze organizaţionale, respectiv „fotografierea" situaţiei existente în instanţă, în 
identificarea activităţilor şi proceselor funcţionale şi disfuncţionale, în obţinerea unei 
imagini obiective a modului în care funcţionează instanţa  la momentul dat cât şi  
îmbunătăţirea  performantelor instanţei; 
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- realizarea unor chestionare şi sondaje de opinie adresate atât justiţiabililor 
actuali ori potenţiali, ca beneficiari ai serviciului public prestat, cât şi personalului 
instanţei, avocaţilor şi consilierilor juridici; 

- sondarea opiniei publice şi a personalului, în scopul exclusiv al stabilirii 
strategiei, metodelor şi tehnicilor de management necesare îmbunătăţirii activităţii 
de judecată a instanţelor, s-ar evidenţia şi izola erorile în modul de adoptare a 
deciziilor, greşelile de organizare ori deficienţele de control şi evaluare în activitatea 
judiciară a acestora; se adaugă la acestea percepţiile asupra activităţii tribunalului 
sau a judecătoriilor din circumscripţia sa teritorială, precum şi aşteptările 
beneficiarilor serviciului public oferit, cât şi gradul de motivare al personalului; 

În anul 2011 principalele vulnerabilităţi au fost; 
             - creştere globală a volumului de activitate a Tribunalului Hunedoara care, în 
plan intern, nu s-a deferit proporţional pe cele patru secţii, ci neuniform 
înregistrându-se salturi spectaculoase în unele materii ( de exemplu: în materia 
cauzelor privind profesioniştii dacă luăm în calcul şi cauzele de dizolvare cât şi în 
materia litigiilor de muncă şi  asigurărilor sociale), acompaniate de scăderi 
semnificative în altele (de exemplu: în materie penală) datorat contextului economic 
actual şi modificările legislative ( în special cele aduse de Legea nr. 202/2010 
privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor). 
             -  deficitul de resurse umane, atât judecători cât şi personal auxiliar, la toate 
instanţele, alocarea insuficientă şi în etape a resurselor materiale, lipsa de spaţiu la 
arhive, in special  la arhiva pentru cauze de insolvenţă a Tribunalul Hunedoara. 

În aceste circumstanţe, raportat la numărul mare de funcţii de execuţie 
vacante de judecător, s-a procedat la o redefinire structurală a componentei de 
resurse umane în cadrul secţiilor – în privinţa, cel puţin, a  judecătorilor - dată fiind 
noua distribuţie a sarcinilor judiciare pe fiecare componentă a tribunalului ( secţie).   

În schema de personal a Tribunalului nu există funcţii de grefieri 
registratori, doi dintre  cei cinci grefierii arhivari au fost desemnaţi prin ordin de 
serviciu să îndeplinească atribuţiile de grefier registrator la Compartimentul 
Registratura al Tribunalului Hunedoara. 

În cadrul Compartimentului Arhivă alături de cei trei grefieri arhivari, 
cei doi agenţi procedurali  au fost desemnaţi să desfăşoare, pe lângă activitatea de 
comunicare a actelor procedurale, şi activităţi specifice grefierilor arhivari. 

Apreciem că se impune suplimentarea cu încă două posturi de grefier 
arhivar şi un post de grefier registrator, pe lângă cele două funcţii de grefieri 
registratori îndeplinite de către cei doi grefieri arhivari. 

Însă, date fiind condiţiile restrictive în privinţa atragerii de personal în 
sistem - restricţiile bugetare nu permit completarea schemei -,  până la suplimentarea 
schemei de personal se impune o regândire a funcţionalităţii resurselor umane  

TRIBUNALUL HUNEDOARA– Raport de activitate pe anul 2011 

 



 116

existente, prin redistribuirea pe compartimente a personalului, cât şi a reconsiderării 
sarcinilor personalului auxiliar pe fiecare funcţie şi angajat. 

Practica judiciară neunitară a instanţelor, existentă şi la nivelul 
Tribunalului Hunedoara, este de natură a determina scăderea credibilităţii actului de 
justiţie, din punctul de vedere al justiţiabililor, aceasta apărând ca un tratament 
inechitabil, discriminatoriu. Un important demers în acest sens îl constituie luarea 
măsurilor pentru asigurarea unei practici judiciare unitare, prin organizarea de 
întâlniri periodice pentru discutarea problemelor controversate controversate de 
practică judiciară şi de exprimare a unor puncte de vedere motivate. 

Cerinţa „termenului rezonabil” în care orice persoana are dreptul să fie 
judecată constituie o garanţie de ordin general înscrisă în art. 6 paragraful 1 al 
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, fiind consacrat astfel principiul 
celerităţii procedurilor judiciare. 

Prin impunerea respectării unui „termen rezonabil” pentru înfăptuirea 
actului de justiţie, Convenţia subliniază importanta faptului că justiţia trebuie să fie 
administrată fără întârzieri de natură a-i compromite eficacitatea şi credibilitatea, 
statul fiind responsabil pentru activitatea ansamblului serviciilor sale, nu numai 
pentru aceea a organelor judiciare.  

În ce priveşte durata procedurilor judiciare, la nivelul Tribunalului 
Hunedoara se poate constata existenţa unui număr de dosare mai vechi de 6 luni şi, 
respectiv, 1 an, cauzată de o aplicare mai puţin riguroasă a normelor de procedură 
privind sancţionarea faptelor care împiedică desfăşurarea în bune condiţii a 
proceselor, inclusiv întârzierea nejustificată a soluţionării cauzelor.  

Trebuie menţionată şi contribuţia negativă a condiţiilor de lucru 
absolut improprii în care personalul acestor instanţe îşi desfăşoară activitatea, 
acestea afectând nu numai calitatea lucrărilor realizate, dar şi motivaţia personalului 
şi nu în ultimul rând, sănătatea acestuia. 

 Având în vedere acest context, anul 2011 a fost anul în care s-au 
conturat câteva direcţii ce vor asigura, în viitor,  se impune finalizarea proiectelor si 
demararea procedurilor pentru celelalte lucrări de investiţii si reparaţii capitale, în 
condiţiile unei finanţări susţinute asigurate de către ordonatorul principal, anul 2012. 

Informatizarea şi dotarea instanţelor cu echipamente IT este o altă 
direcţie ce va asigura îmbunătăţirea condiţiilor de lucru pentru personalul din cadrul 
instanţelor, dar şi creşterea transparenţei actului de justiţie. 

În anul 2011, a fost achiziţionat programul Legislativ Eurolex privind  
evidenţa în paralel articolelor din noul cod civik cu noul cod civil. Într-un  interval 
scut de timp va fi achiziţionat întregul pachet legislativ Legislatie&jurisprudenţă 
naţională,  Legislatie&jurisprudenţă comunitară - cu conexare între bazele de 
date direct pe articole şi Norme de drept penal comunitar, sinteze de presa 
juridica, funcţionând în continuare şi programul legislativ Legis. 
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Nu este de neglijat nici rezistenţa la schimbare pe care persoane din 
colectivul instanţelor, atât judecători, cât şi personal auxiliar, o vor manifesta în 
ipoteza introducerii unor îmbunătăţiri în activitatea instanţei, în scopul eficientizării 
acesteia. 

În contextul reformării sistemului judiciar, misiunea Tribunalului 
Hunedoara trebuie să fie, în mod evident, orientată spre direcţiile de acţiune ce 
ghidează întreg sistemul, cu precădere urmărindu-se ca scopuri: 

� Orientarea spre justiţiabil; 
� Construirea unei culturi a muncii performante; 
� Organizarea mai eficientă a activităţii Tribunalului şi a instanţelor 

arondate; 
� Dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu factorii (instituţii, persoane) 

implicaţi în înfăptuirea actului de justiţie. 
  

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI HUNEDOARA

 Sturza Livia Daniela  
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Dosare pe rolul judecatoriilor in anul 2011
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Dosare solutionate la judecatorii in anul 2011

6,30%

36,43%

4,50%17,20%
4,27%

31,30%
Jud.Brad
Jud.Deva
Jud.Hateg
Jud.Hunedoara
Jud.Orastie
Jud.Petrosani



Grafic nr.6

Volum mediu cauze solutionate/judecator
 Situatie comparativa  2009 - 2010 - 2011

678

922

380

662

430

761

1050

577

959

717

855

1006

1120

600

1146

854

1007

549

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Jud Brad Jud Deva Jud Hateg Jud Hunedoara Jud Orastie Jud Petrosani

2009

2010

2011



Grafic nr.7

Numar de sedinte de judecata/judecator  
Situatie comparativa 2009-2010-2011

59 60 56
34

62 54
44

59 63
52

35

82

43 3543

102

49 44

138

214

40

0

50

100

150

200

250

2009
2010
2011

2009 59 60 56 34 62 54 44

2010 59 63 52 35 82 43 35

2011 43 102 49 44 138 214 40

Tribunal 
Hunedoara

Jud Brad Jud Deva Jud Hateg
Jud 

Hunedoara
Jud 

Orastie
Jud 

Petrosani



Instanta Anul Stoc Intrate Volum Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate

2009 4807 10535 15342 10617 4725 932 73,68

2010 4725 11653 16378 10272 6106 972 66,68

2011 6106 12418 18524 11895 6629 977 67,79

2009 6726 34352 41078 33081 7997 1733 84,08

2010 7997 37364 45361 36214 9147 1859 83,25

2011 9147 41357 50504 39967 10537 1207 81,07

2009 11533 44887 56420 43698 12722 2665 81,29

2010 12722 49017 61739 46486 15253 2831 78,91

2011 15253 53775 69028 51862 17166 2184 77,59

Anexa 1

Volum si operativitate pe instante comparativ 
 2009 - 2010 - 2011

TRIBUNALUL HUNEDOARA - JUDECATORII

Tribunalul 
Hunedoara

Judecatorii

TOTAL



Intrate Intrate Intrate DinamicaB Dinamica
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�����C ����� ���E� 16405 E��F ����

���AB���C�C E��E �F�E 6117 ��� ����

��������CB� ���F� ���E� 12549 ��� ����

����C���� ��E� ��F� 1805 E� �FFF

���C�� �E�� ���� 1735 ��� ��F

��!�C� ���F ���� 2746 E�F E��

TotalBjud. 34352 37364 41357 7005 3993

��������	�A�� BBCCD BEF�D ��DD� 8888 4758

DinamicaBintrăriiBcauzelorBTribunalBHunedoaraB!iBJudecătoriiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

2009#2010#2011

Instanta

Anexa 2



solutionate solutionate solutionate dinamica dinamicaD

���� ���� 2011 ��������� ���������

���	ABCD ��E�F ���F� 11895 ��F� �E��

�����C ����� ����� 14560 ��E� ����

���AB���C�C �F�� �F�� 6873 ���� ����

��������CB� ����F ����� 12509 ���� ����

����C���� �F�� ���� 1708 ��� ����

���C�� ���� �F�� 1801 ��� E�

��!�C� ���� ���� 2516 ��� ���

TotalDjud. ����� �E��� 39967 E��E �F��
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Sectia Anul Stoc Intrate Volum Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate

2009 901 2245 3146 2167 979 229 74,29

2010 979 2636 3615 2289 1326 291 68,86

2011 1326 2179 3505 2228 1277 163 66,67

2009 629 1404 2033 1566 467 142 82,81

2010 467 1555 2022 1428 594 120 75,08

2011 594 2267 2861 2444 417 119 89,13

2009 723 2062 2785 2188 597 91 81,22

2010 597 2389 2986 2079 907 128 72,74

2011 907 3231 4138 2333 1805 145 58,43

2009 987 897 1884 676 1208 7 36,01

2010 1208 1024 2232 559 1673 13 25,19

2011 1673 918 2591 911 1680 15 35,36

2009 1051 2059 3110 2035 1075 447 76,42

2010 1075 2086 3161 2011 1150 392 72,63

2011 1150 2123 3273 2155 1118 489 77,41

2009 202 304 506 342 164 16 69,80

2010 164 456 620 341 279 28 57,60

2011 279 528 807 611 196 44 80,08

2009 314 1564 1878 1643 235 87,49

2010 235 1507 1742 1565 177 89,84

2011 177 1172 1349 1213 136 2 90,05

2009 4807 10535 15342 10617 4725 932 73,68

TOTAL 2010 4725 11653 16378 10272 6106 972 66,68

2011 6106 12418 18524 11895 6629 977 67,79
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Sectia Natura Anul Stoc Intrate Volum Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate
2009 98 520 618 561 57 90,78
2010 57 492 549 496 53 90,35
2011 53 653 706 624 82 2 88,64
2009 116 370 486 360 126 74,07
2010 126 345 471 402 69 85,35
2011 69 63 132 130 2 98,48
2009 100 674 774 722 52 93,28
2010 52 670 722 667 55 92,38
2011 55 456 511 459 52 89,82
2009 193 568 761 536 225 48 75,18
2010 225 916 1141 585 556 53 53,77
2011 556 477 1033 568 465 38 57,09
2009 177 388 565 362 203 45 69,62
2010 203 331 534 393 141 58 82,56
2011 141 272 413 271 142 31 70,94
2009 531 1289 1820 1269 551 136 75,36
2010 551 1389 1940 1311 629 180 74,49
2011 629 1430 2059 1389 670 94 70,69
2009 510 845 1355 1011 344 138 83,07
2010 344 937 1281 922 359 113 78,94
2011 359 1794 2153 1907 246 111 93,39
2009 119 559 678 555 123 4 82,34
2010 123 618 741 506 235 7 68,94
2011 235 473 708 537 171 8 76,71
2009 558 1397 1955 1519 436 91 81,49
2010 436 1333 1769 1222 547 126 74,38
2011 547 2561 3108 1530 1578 144 51,62
2009 165 665 830 669 161 80,60
2010 161 1056 1217 857 360 2 70,53
2011 360 670 1030 803 227 1 78,04
2009 1253 2363 3616 2377 1239 463 75,39
2010 1239 2542 3781 2352 1429 420 69,98
2011 1429 2651 4080 2766 1314 533 77,98
2009 3820 9638 13458 9941 3517 925 79,32
2010 3517 10629 14146 9713 4433 959 73,66
2011 4433 11500 15933 10984 4949 962 73,37
2009 987 897 1884 676 1208 7 36,01
2010 1208 1024 2232 559 1673 13 25,19
2011 1673 918 2591 911 1680 15 35,36
2009 4807 10535 15342 10617 4725 932 73,68
2010 4725 11653 16378 10272 6106 972 66,68
2011 6106 12418 18524 11895 6629 977 67,79
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Operativitate rezolvare cauze la Tribunalul Hunedoara, pe sectii si faze
 procesuale  2009 - 2010 -2011
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Sectia Natura Anul Stoc Intrate Volum Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate

2009 98 520 618 561 57 90,78

2010 57 492 549 496 53 90,35

2011 53 653 706 624 82 2 88,64

2009 116 370 486 360 126 74,07

2010 126 345 471 402 69 85,35

2011 69 63 132 130 2 98,48

2009 100 674 774 722 52 93,28

2010 52 670 722 667 55 92,38

2011 55 456 511 459 52 89,82

2009 193 568 761 536 225 48 75,18

2010 225 916 1141 585 556 53 53,77

2011 556 477 1033 568 465 38 57,09

2009 177 388 565 362 203 45 69,62

2010 203 331 534 393 141 58 82,56

2011 141 272 413 271 142 31 70,94

2009 531 1289 1820 1269 551 136 75,36

2010 551 1389 1940 1311 629 180 74,49

2011 629 1430 2059 1389 670 94 70,69

2009 510 845 1355 1011 344 138 83,07

2010 344 937 1281 922 359 113 78,94

2011 359 1794 2153 1907 246 111 93,39

2009 119 559 678 555 123 4 82,34

2010 123 618 741 506 235 7 68,94

2011 235 473 708 537 171 8 76,71

2009 558 1397 1955 1519 436 91 81,49

2010 436 1333 1769 1222 547 126 74,38

2011 547 2561 3108 1530 1578 144 51,62

2009 165 665 830 669 161 80,60

2010 161 1056 1217 857 360 2 70,53

2011 360 670 1030 803 227 1 78,04

2009 1253 2363 3616 2377 1239 463 75,39

2010 1239 2542 3781 2352 1429 420 69,98

2011 1429 2651 4080 2766 1314 533 77,98

2009 3820 9638 13458 9941 3517 925 79,32

2010 3517 10629 14146 9713 4433 959 73,66

2011 4433 11500 15933 10984 4949 962 73,37
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Anexa 4 B

Operativitate rezolvare cauze la Tribunalul Hunedoara, pe sectii si faze
 procesuale   fara insolventa  2009 - 2010 - 2011
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Nr.crt Nume si prenume
sedinte 

participate
din care
conduse

dosare
rulate stoc intrate

dosare 
solutionate

dosare 
redactat suspendate

operativitate
%

1 Bololoi Mihaela 40 13 1464 105 886 777 259 26 80,52

2 Calarasu Cristina 40 17 1352 123 517 450 166 24 73,05

3 Cristescu Damian 26 8 1134 397 664 679 233 35 66,18

4 Conta Mihaela 29 15 747 44 431 391 145 28 87,47

5 Dinescu Adriana 14 0 317 0 302 138 63 0 45,70

6 Iacob Marinela 43 29 2195 213 615 580 362 22 71,96

7 Ioja Ioan Eugen 41 27 1837 267 479 549 309 35 77,22

8 Nicula Camelia 49 25 1125 182 616 680 267 28 88,31

9 Ponyczky Gabriela 38 14 1263 131 634 632 234 31 86,10

10 Rogoveanu Ioan 12 4 343 182 261 286 114 15 66,82

11 Vorovenci Anca 30 19 998 38 495 305 176 7 57,98

TOTAL 362 171 12775 1682 5900 5467 2328 251 74,57

Sectia I-a CIVILA

Operativitate judecatori la Tribunalul Hunedoara in anul 2011 - pe materii

Anexa 4C



Nr.crt Nume si prenume
sedinte 

participate
din care
conduse

dosare
rulate stoc intrate

dosare 
solutionate

dosare 
redactate suspendate

operativitate
%

1 Buzdugean Cristina 33 24 357 26 320 277 117 80,06

2 Corega Adrian Dumitru 40 27 460 38 325 290 136 79,89

3 Draia Violina 35 23 361 27 311 251 122 74,26

4 Gherman Calin 49 31 471 48 366 365 166 88,16

5 Sava Ioan Adrian 34 17 394 39 307 224 100 64,74

6 Tiliciu Daniel Iulian 36 28 385 28 297 298 269 91,69

7 Timisan Carmen Mihaela 29 26 375 26 368 335 166 85,03

TOTAL 256 176 2803 232 2294 2040 1076 80,76

Sectia : PENALA

Operativitate judecatori la Tribunalul Hunedoara in anul 2011

Anexa 4D



Sectia II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal

Nr.crt Nume si prenume
sedinte 

participate
din care
conduse

dosare
rulate stoc intrate

dosare 
solutionate

dosare 
redactate suspendate

operativitate
%

1 Dragan Ioan 38 26 1504 120 1173 908 574 25 71,61

2 Duca Corina 41 29 1566 98 1250 991 605 21 74,68

3 Gadi Linda Iulia 22 16 878 0 676 215 149 14 32,48

4 Goron Maria 42 29 1617 120 1083 1044 632 18 88,10

5 Iftimus Adina Camelia 44 29 1912 181 1397 1230 702 9 78,39

6 Sabau Dorina 57 44 1810 153 1171 1114 670 9 84,71

7 Simion Mirela 15 10 852 0 739 251 155 8 34,34

8 Sturza Livia Daniela 30 30 564 62 515 424 424 35 78,23

9 Buzdugeanu Cristina 4 4 101 0 68 29 29 0 42,65

10 Corega Adrian Dumitru 4 4 88 0 61 29 29 0 47,54

11 Dinescu Andreea 2 2 78 0 50 11 11 0 22,00

12 Draia Violina 4 4 77 0 57 37 37 0 64,91

13 Gherman Calin 4 4 84 0 63 35 35 0 55,56

14 Rogoveanu Ioan 2 2 78 0 50 11 11 0 22,00

15 Sava Ioan Adrian 15 11 558 66 395 298 244 8 65,78

16 Tiliciu Daniel Iulian 19 8 1013 107 636 723 241 1 97,44

17 Timisan Carmen Mihaela 5 5 111 0 96 47 47 0 48,96
TOTAL 348 257 12891 907 9480 7397 4595 148 72,24

Operativitate judecatori la Tribunalul Hunedoara in anul 2011

Anexa 4 E



Sectia II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal

Nr.crt Nume si prenume
sedinte 

participate
din care
conduse

dosare
rulate stoc intrate

dosare 
solutionate

dosare 
redactate suspendate

operativitate
%

1 Dragan Ioan 20 20 835 163 116 269 269 2 97,11

2 Duca Corina 22 22 791 135 110 226 226 2 93,00

3 Gadi Linda Iulia 7 7 172 0 43 22 22 0 51,16

4 Goron Maria 20 20 708 154 128 272 272 0 96,45

5 Iftimus Adina Camelia 20 20 1077 174 116 266 266 1 92,04

6 Sabau Dorina 20 20 869 122 109 215 215 1 93,48

7 Simion Mirela 8 8 132 0 51 44 44 0 86,27

8 Sturza Livia Daniela 19 19 741 115 134 229 229 3 93,09

9 Corega Adrian Dumitru 13 13 355 99 40 127 127 0 91,37

TOTAL 149 149 5680 962 847 1670 1670 9 92,78

Operativitate judecatori la Tribunalul Hunedoara in anul 2011

Sindici

Anexa 4F



Sectia: LITIGII DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE

Nr.crt Nume si prenume
sedinte 

participate
din care
conduse

dosare
rulate stoc intrate

dosare 
solutionate

dosare 
redactate suspendate

operativitate
%

1 Badistru Ella Cristina 44 44 1930 315 585 615 615 92 76,11

2 Enescu Lavinia 4 4 256 96 29 90 90 5 75,00

3 Filimon Cornelia 17 17 529 98 278 191 191 42 57,19

4 Grozavescu Anuta 39 39 2019 324 691 754 754 98 82,22

5 Mugescu Viorica 40 40 2028 292 656 658 658 84 76,16

6 Tanasescu Irina 39 39 1292 318 481 592 592 49 78,93

TOTAL 183 183 8054 1443 2720 2900 2900 370 76,46

Operativitate judecatori la Tribunalul Hunedoara in anul 2011
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an 2009 510 845 1355 1011 344 138 83,07
din care: 
dizolvari de 268 301 569 541 28 1 95,25

Total an 2009 242 544 786 470 316 137 72,42

 an 2010 344 937 1281 922 359 113 78,94
din care: 
dizolvari de 28 213 241 173 68 6 73,62

Total an 2010 316 724 1040 749 291 107 80,28

an 2011 359 1794 2153 1907 246 111 93,39
din care: 
dizolvari de 68 1404 1472 1457 15 8 99,52

TOTAL 2011 291 390 681 450 231 103 77,85

Total an 2009 242 544 786 470 316 137 72,42

Total an 2010 316 724 1040 749 291 107 80,28

TOTAL 2011 291 390 681 450 231 103 77,85
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Tribunalul Hunedoara 
 - Situatie comparativa   2009/2010/2011 litigii cu profesionistii pe materii 

FARA DOSARE ASOCIATE   - FARA DIZOLVARI DE S.C.

natura anul stoc intrate volum solutionate nesolutionate suspendate operativitate
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Instanta Anul Stoc Intrate Volum Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate

2009 2761 11212 13973 10599 3374 690 79,79

2010 3374 11956 15330 11548 3782 590 78,34

2011 3782 16405 20187 14560 5627 196 72,83

2009 740 5895 6635 5791 844 207 90,09

2010 844 6365 7209 5755 1454 407 84,61

2011 1454 6117 7571 6873 698 270 94,14

2009 1817 11730 13547 11417 2130 523 87,66

2010 2130 12958 15088 12832 2256 541 88,21

2011 2256 12549 14805 12509 2296 471 87,27

2009 420 1754 2174 1718 456 98 82,76

2010 456 2138 2594 2152 442 91 85,98

2011 442 1805 2247 1708 539 94 79,33

2009 583 1588 2171 1521 650 134 74,67

2010 650 1778 2428 1732 696 139 75,67

2011 696 1735 2431 1801 630 124 78,07

2009 405 2173 2578 2035 543 81 81,50

2010 543 2169 2712 2195 517 91 83,75

2011 517 2746 3263 2516 747 52 78,36

2009 6726 34352 41078 33081 7997 1733 84,08

2010 7997 37364 45361 36214 9147 1859 83,25

2011 9147 41357 50504 39967 10537 1207 81,07

Volumul de activitate si operativitate la judecatorii , comparativ 
 2009 - 2010 - 2011

Deva

Hunedoara

Petrosani

Anexa 10
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Hateg

Brad

Total
 judecatorii



Instanta Materia Stoc Intrate Volum Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate

civil 3398 14307 17705 12375 5330 196 70,68

penal 384 2098 2482 2185 297 88,03

total 3782 16405 20187 14560 5627 196 72,83

civil 1385 5784 7169 6497 672 270 94,17

penal 69 333 402 376 26 93,53

total 1454 6117 7571 6873 698 270 94,14

civil 2094 11591 13685 11532 2153 471 87,27

penal 162 958 1120 977 143 87,23

total 2256 12549 14805 12509 2296 471 87,27

civil 401 1651 2052 1555 497 94 79,42

penal 41 154 195 153 42 78,46

total 442 1805 2247 1708 539 94 79,33

civil 614 1589 2203 1661 542 124 79,89

penal 82 146 228 140 88 61,40

total 696 1735 2431 1801 630 124 78,07

civil 445 2546 2991 2302 689 52 78,33

penal 72 200 272 214 58 78,68

total 517 2746 3263 2516 747 52 78,36

civil 8337 37468 45805 35922 9883 1207 80,55

penal 810 3889 4699 4045 654 0 86,08

total 9147 41357 50504 39967 10537 1207 81,07

Anexa 10A

Volumul de activitate si operativitate la judecatorii pe materii anul 2011

Total
 judecatorii

Brad

Hateg

Orastie

Petrosani

Hunedoara

Deva
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Instanta Anul
Total 

condamnati majori minori masculin feminin

2009 73 72 1 67 6

2010 88 86 2 82 6

2011 135 129 6 96 39

2009 319 282 37 310 9

2010 327 312 15 305 22

2011 434 425 9 399 35

2009 178 140 38 175 3

2010 162 145 17 158 4

2011 209 173 36 205 4

2009 381 337 44 353 28

2010 532 469 63 494 38

2011 614 527 87 560 54

2009 82 76 6 81 1

2010 51 51 51

2011 54 52 2 51 3

2009 99 95 4 97 2

2010 91 82 9 80 11

2011 95 95 0 94 1

2009 97 88 9 94 3

2010 113 110 3 110 3

2011 149 145 4 144 5

2009 1156 1018 138 1110 46

2010 1276 1169 107 1198 78

2011 1555 1417 138 1453 102

2009 1229 1090 139 1177 52

2010 1364 1255 109 1280 84

2011 1690 1546 144 1549 141

Anexa 17

Orastie

Hateg

Brad

Total Judecatorii

Hunedoara

Petrosani

TOTAL

Starea infractionala la tribunal si judecatorii 2009-2010-2011

Tribunal

Deva



2009 72 1 1 10 8 9 4 2 21 16 1 1
2010 86 1 2 26 12 4 3 26 12 2 1 1
2011 129 15 18 10 2 69 15 6 6
2009 282 3 2 10 67 10 1 182 7 37 15 2 15 5
2010 312 5 4 12 69 5 208 9 15 5 3 7
2011 425 11 6 18 77 7 1 289 16 9 1 2 5 1
2009 140 8 1 9 34 1 87 38 2 21 14 1
2010 145 12 4 1 56 13 58 1 17 9 1 6 1
2011 173 12 6 40 7 96 12 36 1 19 11 5
2009 337 6 7 3 94 14 211 2 44 7 17 15 5
2010 469 15 9 130 16 1 293 5 63 12 18 23 10
2011 527 14 4 10 159 15 1 1 310 13 87 22 11 49 5
2009 76 9 12 55 6 3 3
2010 51 8 43
2011 52 5 47 2 2
2009 88 4 24 60 9 1 5 3
2010 110 2 36 72 3 2 1
2011 145 5 25 1 2 112 4 3 1
2009 95 2 2 4 17 70 4 4
2010 82 5 9 2 11 55 9 9
2011 95 2 4 3 15 71 0
2009 1018 23 12 35 248 25 1 0 0 665 9 0 138 3 51 19 54 11
2010 1169 39 17 24 310 34 1 0 0 674 70 0 107 5 23 22 39 18
2011 1417 44 14 37 321 30 4 1 0 925 41 0 138 2 46 29 56 5
2009 1090 23 13 36 258 33 10 4 2 686 25 0 139 3 52 19 54 11
2010 1255 39 18 26 336 46 5 3 0 700 82 0 109 5 24 22 40 18
2011 1546 44 14 37 336 48 14 3 0 994 56 0 144 2 52 29 56 5

2009 1229
2010 1364
2011 1690

464739
461450 296indice criminalitate
457932 369

Instanta Anul
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Jud Hunedoara

Jud Petrosani

Total General
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Desfă�urarea pedepselor - condamnaŃi definitiv tribunal �i judecătorii  2009-2010-2011

264

Jud Orastie

Jud Brad

Jud Hateg

Total judecatorii
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Jud Deva
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Tabel�anexă�18



Instanta Anul Volum Nr.judecatori
Incarcatura/

judecator

2009 28213 27 1045

Tribunal 2010 30210 27 1119

2011 27685 29 955

2009 2578 3 859

jud.Brad 2010 2712 4 678

2011 3263 2,5 1305

2009 13973 11,5 1215

Jud.Deva 2010 15330 11 1394

2011 20187 13 1553

2009 2171 4 543

Jud.Hateg 2010 2428 3 809

2011 2431 3 810

2009 6635 8,75 758

Jud.Hunedoara 2010 7209 6 1202

2011 7571 6 1262

2009 2174 4 544

jud.Orastie 2010 2594 3 865

2011 2247 2 1124

2009 13547 15 903

jud.Petrosani 2010 15088 15 1006

2011 14805 12,42 1192

Incarcatura/judecator, la tribunalul si judecatorii, comparativ 
2009-2010-2011 

Tabel anexa 19



Instanta Anul Solutionate Nr.judecatori
Media/
judecator

2009 20146 27 746

Tribunal 2010 19844 27 735

2011 22692 29 782

2009 2035 3 678

jud.Brad 2010 2195 4 549

2011 2516 2,5 1006

2009 10599 11,5 922

Jud.Deva 2010 11548 11 1050

2011 14560 13 1120

2009 1521 4 380

Jud.Hateg 2010 1732 3 577

2011 1801 3 600

2009 5791 8,75 662

Jud.Hunedoara 2010 5755 6 959

2011 6873 6 1146

2009 1718 4 430

jud.Orastie 2010 2152 3 717

2011 1708 2 854

2009 11417 15 761

jud.Petrosani 2010 12832 15 855

2011 12509 12,42 1007

Media cauzelor solutionate pe judecator, la  tribunal si judecatorii, comparativ 
2009-2010-2011 

Tabel anexa 20
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TRIBUNAL 40163 22692 1259 29 1385 782 43

J DEVA 28835 14560 640 13 2218 1120 49

J HUNEDOARA 12844 6873 825 6 2141 1146 138

J PETROSANI 23882 12509 500 12,42 1923 1007 40

J ORASTIE 4049 1708 427 2 2025 854 214

J BRAD 5470 2516 255 2,5 2188 1006 102

J HATEG 6490 1801 133 3 2163 600 44

TOTAL JUDECATORII 81570 39967 2780 38,92 12657 5733 587

TOTAL GENERAL 121733 62659 4039 67,92 14042 6516 630

MEDIE PE JUDECATOR LA TRIBUNALUL HUNEDOARA SI JUDECATORII 2011

INSTANTA
Dosare 
rulate

Dosare 
solutionate 

Sedinte 
participate

Numar 
judeca tori

Rulate 
media/jud

Solutii 
media/jud

Sedinte 
media/jud

ANEXA 24
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