ROMÂNIA
JUDECĂTORIA TÂRGU MUREŞ
Târgu Mureş, str. Justiţiei, nr. 1, judeţul Mureş, cod 540069
telefon: +40 (265) 260 919; fax: +40 (265) 260 580
e-mail: judecatoria.tgmures@just.ro

AGENDA
Întâlnirii profesionale periodice dintre reprezentanţii Consiliului Superior
al Magistraturii, reprezentanţii judecătoriilor din municipiile reşedinţă de judeţ
şi din Bucureşti, Ministerului Justiţiei, Institutului Naţional al Magistraturii,
Şcolii Naţionale de Grefieri, Inspecţiei Judiciare, la dezbaterea cu tema:
„Bune practici administrative”
Sighişoara, 28-30 iunie 2017
MIERCURI, 28 iunie 2017

1900-2200 Cina de bun venit. (Restaurantul Hotelului Korona)

JOI, 29 iunie 2017

(Lucrările se vor desfăşura în Sala de conferinţe a Hotelului Korona)

930- 945 Primirea şi înregistrarea participanţilor.
945-1000 Cuvântul de deschidere al gazdelor şi al invitaţilor.
1000-1100 Începerea dezbaterilor. Sesiune de lucrări: Organizarea activităţii instanţelor
1. Necesitatea redimensionării schemelor aferente personalului auxiliar şi conex al instanţelor
judecătoreşti; Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
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2. Neîndeplinirea formalităţii multiplului exemplar a cererii de chemare în judecată în
contextul transmiterii acesteia în formă electronică; Judecătoria Tîrgu Mureş
3. Necesitatea îndeplinirii condiţiei minime de vechime pentru numirea în funcţia de
preşedinte de secţie la judecătorie; Judecătoria Tîrgu Mureş
4. Oportunitatea specializării completelor de judecată în contextul volumului mare de
activitate datorat unui număr mare de posturi neocupate; Judecătoria Tîrgu Mureş
Moderator: Judecător Simona Tunde ALDEA, Preşedinte,
Judecătoria Tîrgu Mureş

1100-1115 Pauză de cafea
1115-1300 Continuarea dezbaterilor. Sesiune de lucrări: Organizarea activităţii
instanţelor
5. Metode de evidenţiere în programul informatic Ecris a dosarelor componente, în sensul
introducerii dosarelor asociate create în legătură cu dosarul principal, respectiv creşterii
numărului de volume, în cazul dosarelor penale înregistrate pe rolul instanţelor; Judecătoria
Tîrgu Mureş
6. Păstrarea în volume separate a actelor şi probelor care vizează viaţa privată. Modalităţi de
interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 95 alin. 6 din ROIIJ; Judecătoria Iaşi
7. Evidenţa soluţiilor pronunţate privind recuzarea şi abţinerea. Modalitate de interpretare şi
aplicare a dispoziţiilor art. 51 alin. 1 lit. e) din ROIIJ, Judecătoria Iaşi
8. Propuneri de rezolvare a unor situaţii privind corpurile delicte:
a. ipoteza identificării unor mijloace materiale de probă vechi, care nu au fost înregistrate
în registrul corpurilor delicte;
b. prelungirea duratei de păstrare a corpurilor delicte după momentul rămânerii definitive a
sentinţei până la termenul de păstrare prevăzut de nomenclatorul arhivistic, pentru ipoteza
exercitării căilor extraordinare de atac şi necesitatea readministrării probelor; Judecătoria
Timişoara
Moderator: Judecător Ionuţ PAVEL, Vicepreşedinte,
Judecătoria Tîrgu Mureş

1300-1430 Pauză de masă
1430-1530 Continuarea dezbaterilor. Sesiune de lucrări: Activitate administrativă
Nomenclatorului arhivistic registrelor instanţei
9. Propuneri de rezolvare a unor situaţii ce se pot ivi în cauzele penale:
a. în situaţia în care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă într-o zi lucrătoare (de
exemplu, într-o zi de vineri) într-o cauză penală de competenţa sa şi redactează hotărârea
într-o zi nelucrătoare (de exemplu, într-o zi de sâmbătă), zi în care grefierul de şedinţă care
a făcut parte din constituirea completului de judecată nu este în activitate, fiind zi
nelucrătoare (nefiind nici planificat la serviciul de drepturi şi libertăţi în ziua respectivă),
care este persoana va semna hotărârea, respectiv grefierul şef/grefierul şef de secţie,
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potrivit art. 406 alin. 4 C.pr.pen., sau grefierul care a făcut parte din constituirea
completului de JDL;
b. în situaţia unei cauze penale de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, în care
se dispune, prin încheiere, înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura arestării
preventive împotriva căreia s-a declarat contestaţie, dacă se primeşte extrasul de la instanţa
competentă să soluţioneze contestaţia (extras prin care se comunică că se menţine soluţia
de la judecătorie) într-o zi în care judecătorul care a soluţionat respectiva cauză este în
concediu de odihnă/zi liberă, care este persoana care va emite mandatul de arestare
preventivă; Judecătoria Iaşi
Moderator: Judecător Ionuţ PAVEL, Vicepreşedinte,
Judecătoria Tîrgu Mureş

1530-1545 Pauză de cafea
1545-1700

Continuarea dezbaterilor. Sesiune de lucrări: Activitate administrativă.
Nomenclatorului arhivistic al instanţelor
10. Oportunitatea înfiinţării funcţiei de grefier judiciar, care ar putea fi ocupată de către grefieri
absolvenţi ai SNG, având drept principală sarcină aceea de a redacta în concept hotărâri
judecătoreşti; Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
11. Necesitatea de a se actualiza prin ordin de ministru Nomenclatorul arhivistic din anul 2010
şi de a se stabili norme de aplicare în timp, în sensul că termenele noi să se aplice şi
dosarelor înregistrate anterior emiterii ordinului; Judecătoria Bacău
12. Îmbunătăţirea programului Ecris cu o aplicaţie informatică care să răspund următoarelor
cerinţe:
a. să ataşeze fiecărui obiect de dosar termenul de păstrare stabilit prin Nomenclatorul
arhivistic;
b. să calculeze termenul de păstrare începând cu ultimul act din dosar/data închiderii
ultimului document final de dezînvestire;
c. să genereze un raport/listă a dosarelor cu termen de păstrare expirat într-o perioadă
introdusă de utilizator, iar raportul să conţină aceleaşi informaţii precum cele din Anexa 2
din Legea Arhivelor Naţionale, pentru ca procesul-verbal de predare a dosarelor cu termen
de păstrare expirat să fie tocmai lista generată automat de ECRIS; Judecătoria Bacău
Moderator: Judecător Ionuţ PAVEL, Vicepreşedinte,
Judecătoria Tîrgu Mureş

1800-1915 Conferinţă de prezentare a programului audio elaborat de Asociaţia
A.E.H.M. intitulat "O viaţă mai bună", destinat deţinuţilor din penitenciare, susţinut doamna
dr. Elena Gabor şi doamna jud. Simona Tunde Aldea (Conferinţa se va desfăşura în Sala de
conferinţă a Hotelului BinderBubi)

1915 Cina festivă. (Restaurantul Hotelului BinderBubi)
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VINERI, 30 iunie 2017
(Lucrările se vor desfăşura în Sala de conferinţă a Hotelului Korona)

945-1100 Continuarea dezbaterilor. Sesiune de lucrări: Activitate administrativă
1. Modalitatea de listare a fişei furnizate de baza de date DEPABD în contextul necesităţii
respectării dispoziţiilor Legii nr. 677/2001, respectiv listarea fişei în întregime sau în parte,
cuprinzând doar informaţile apreciate a fi necesare şi utile; Judecătoria Iaşi
2. Necesitatea comunicării unei copii de pe hotărârile definitive prin care s-a admis ajutorul
public judiciar şi asistenţa judiciară gratuită către compartimentul DEFA din cadrul
Tribunalului, în vederea virării sumei reprezentând onorariul avocatului din oficiu, sau se
poate aprecia ca fiind suficient protocolul încheiat de barourile de avocaţi cu Ministerul
Justiţiei în acest sens; Judecătoria Iaşi
3. Oportunitatea ataşării dosarelor de executare solicitate de la birourile de executori
judecătoreşti la dosarul cauzei, separarea acestora în volume de câte 200 de file şi
evidenţierea lor corespunzătoar în aplicaţia Ecris la câmpul număr volume, pentru a se
reflecta corespunzător în complexitatea dosarului; Judecătoria Iaşi
Moderator: Judecător Simona Tunde ALDEA, Preşedinte,
Judecătoria Tîrgu Mureş

1100-1115 Pauză de cafea
1115-1300 Continuarea dezbaterilor. Sesiune de lucrări: Activitate administrativă
4. Cuantificarea reală a activităţii judecătorilor care judecă în materie civilă; Adaptarea
sistemului Ecris în acest sens; Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
5. Modalităţi de degrevare parţială de activitatea de judecată a judecătorilor care exercită
atribuţii specifice funcţiilor de conducere. Organul competent să dispună măsura.
Interpretarea art. 6 alin. 5 din ROIIJ, Judecătoria Bacău
6. Identificarea unei proceduri optime de lucru în situaţia existenţei unor cereri formulate de
aceleaşi părţi, chiar împreună cu altele, având unul dintre obiectele iniţiale. Interpretarea
art. 107 din ROIIJ, respectiv:
a. Tipul de document prin care se dispune trimiterea dosarelor la un alt complet, în situaţia
constatării incidenţei prevederilor art. 107 din ROIIJ;
b. Persoanele care constată incidenţa prevederilor art. 7 din ROIIJ, respectiv grefierul
registrator/grefierul de şedinţă/preşedintelui completului de judecată;
c. Oportunitatea adoptării procedurii de identificare a astfel de cereri de către grefierul
registrator şi trimiterea acestora către preşedintele completului învestit cu întâiul dosar
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pentru a constata dacă este competent să soluţioneze cererea ulterioară, iar în caz contrar, să
trimită spre repartizare aleatorie dosarul; Judecătoria Tîrgu Mureş
7. Ţinerea registrului de minute în format electronic. Modalitate de interpretare şi aplicare a
dispoziţiilor art. 401 alin. 2 teza finală din C.pr.civ. Exprimarea unui punct de vedere cu
privire la aprecierea dacă registrul la care aceste dispoziţii fac referire poate fi asimilat
câmpului „minute" din aplicaţia Ecris. Necesitatea întocmirii unui registru electronic
separat, cu rubricile specifice, respectiv listarea raportului „minute" din aplicaţia Ecris.
Periodicitatea generării şi listării acestui registru; Judecătoria Iaşi
8. Oportunitatea ţinerii separat a unor registre în contextul generării de către programul
informatic Ecris a aceloraşi registre (ex. Registrul privind practica de casare). Identificarea
registrelor generate de programul informatic Ecris şi posibilitatea simplificării activităţii de
evidenţiere în registre; Judecătoria Bacău
Moderator: Judecător Simona Tunde ALDEA, Preşedinte,
Judecătoria Tîrgu Mureş

1300-1430 Masa de prânz
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