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  COMISIA  5 - RELAłIA CU UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ORGANISMELE 
INTERNAłIONALE 

 

    - Minuta  întâlnirii din data de 11 iulie 2011 –  

ora 11.00, la sediul CSM  

 

 

AU PARTICIPAT: 

 
Coordonator: 

� dna.procuror Oana Andrea SCHMIDT-HĂINEALĂ, membru CSM 

 
Membrii comisiei: 

� dna. procuror GraŃiana ISAC, membru CSM 

� dna. judecător Ana Cristina LĂBUŞ, membru CSM 

� dna. Silvia IANCU, magistrat asistent şef, director Cabinet preşedinte ÎCCJ; 

 
Aparatul propriu: 

� dna. procuror Cristina BEN EZRA, şef al Serviciului Afaceri Europene şi RelaŃii InternaŃionale 
DAERIP-CSM 

� dna. Simona Maya TEODOROIU, consilier juridic, şef al Serviciului Programe – DAERIP 

CSM 
� dra. Alina BĂRBULESCU, consilier juridic DAERIP-CSM 
 

InvitaŃi: 

� dl. judecător HoraŃius-Nicolae DUMBRAVĂ, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii 
 
 

Secretariat: 

� dl. Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene DAERIP-CSM 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenŃei justiŃiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din ConstituŃia 
României, republicată) 

 
1. Nota DAERIP nr.02/17452/1154/27.06.2011 privind proiectele ReŃelei Europene a Consiliilor 

Judiciare pentru perioada 2011 – 2012. 
 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de raportul întocmit către domnul judecător HoraŃius-Nicolae DUMBRAVĂ, 
ca urmare a participării la şedinŃa Biroului Executiv al ReŃelei Europene a Consiliilor Judiciare, ce a 
avut loc în data de 08 iulie 2011, precum şi de nota DAERIP nr.02/17452/1154/27.06.2011. 
ConŃinutul acestor a fost aprobat la nivelul Comisiei şi s-a decis înaintarea către Plenul Consiliului, 
pentru a fi incluse pe ordinea de zi din data de 12 iulie 2011, astfel încât membrii Consiliului să îşi 
poată exprima opŃiunea privind participarea la grupurile de lucru ale ReŃelei. 

Ulterior, după ce va fi adoptată o hotărâre în Plenul Consiliului, aceasta va fi comunicată 
DAERIP, pentru ca informaŃia să fie transmisă de îndată către Secretariatul ReŃelei Europene a 
Consiliilor Judiciare, în cadrul termenului limită prevăzut. 

De asemenea, s-a apreciat că, în conformitate cu punctul 3 al notei DAERIP, este necesară o 
decizie a Plenului cu privire la aprobarea componenŃei nominale a reprezentanŃilor Consiliului la 
întâlnirea constitutivă a celor patru proiecte ale ReŃelei, programată a avea loc în perioada 15 – 16 
septembrie 2011, la Haga, Olanda. 

La nota DAERIP nr.02/17452/1154/27.06.2011 se va anexa şi Raportul privind participarea la 
şedinŃa Biroului Executiv din data de 07 iulie 2011, întocmit de către domnul judecător HoraŃius-
Nicolae DUMBRAVĂ, preşedintele Consiliului, pentru a fi discutate împreună în şedinŃa Plenului, 
având în vedere obiectul comun al informaŃiilor din acestea.  

La nivelul Comisiei s-a stabilit ca, în ipoteza în care un reprezentant al Consiliului va candida 
pentru poziŃia de coordonator al unui grup de lucru al ReŃelei, suportul tehnic al grupului de lucru să 
fie asigurat de 3 reprezentanŃi ai DAERIP-CSM. 
 
 
2. a. Nota DAERIP nr.15/13212/1154/08.07.2011 privind stagiile de formare EJTN, în cadrul 

CJUE 
b. CorespondenŃa doamnei prof. dr. Camelia TOADER, judecător la Curtea de JustiŃie a 
Uniunii Europene, privind stagiile de pregătire pentru magistraŃii naŃionali, cu durata între 
6 luni şi 1 an.  
Anexă: Decizia Comitetului Administrativ a CJCE din 04 iulie 2007 privind magistraŃii naŃionali 
primiŃi în stagiu în cadrul programului de schimb organizat de ReŃeaua Europeană de formare 
judiciară. 

 
SoluŃie: 

 Având în vedere scrisoarea doamnei judecător Camelia TOADER, Decizia din 04 iulie 2007 a 
Comitetului Administrativ al CJUE, precum şi nota INM nr.2019/06 iulie 2011, Comisia a apreciat că 
este oportună participarea judecătorilor români la stagii de pregătire cu durata de 06 luni. 
 În acest sens, Comisia nr.5 va propune Plenului CSM să aprobe participarea la stagiile de 
pregătire din cadrul CJUE, cu durata de 06 luni, precum şi începerea în luna octombrie 2011 a 
procedurii de selecŃie a doi judecători români (câte unul pentru fiecare interval de şase luni).    
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 De asemenea, s-a apreciat ca după ce Plenul Consiliului va adopta o decizie în acest sens, este 
necesar ca DirecŃia Economică şi Administrativ a Consiliului să fie sesizată de către DAERIP, prin 
intermediul unui referat, în vederea estimării costurilor necesare pentru participarea magistraŃilor la 
stagiile menŃionate anterior şi pentru includerea sumelor aferente în bugetul pentru anul 2012. 
 Totodată, după ce Plenul Consiliului se va pronunŃa cu privire la acest subiect, DAERIP va 
transmite o notificare doamnei judecător Camelia TOADER cu privire la cele hotărâte, în vederea 
informării Comitetului Administrativ al CurŃii de JustiŃie a Uniunii Europene. 
 
 

3. Follow-up la raportul de progrese privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare – 2011, ca 
urmare a întâlnirii de lucru a reprezentanŃilor CSM şi ÎCCJ cu doamna Catherine DAY, 
secretar general al Comisiei Europene. 

 
SoluŃie: 

łinând cont de discuŃiile ce au avut loc la Bruxelles în data de 06 iulie 2011, Comisia nr.5 a 
analizat textul proiectului de raport ce urmează să fie comunicat secretarului general al Comisiei 
Europene şi  a formulat o serie de observaŃii şi completări privind evoluŃiile recente. 
 
 

4. ObservaŃiile doamnei procuror Oana Andrea SCHMIDT-HĂINEALĂ, membru al 
Consiliului, privind Strategia pentru întărirea integrităŃii în sistemul judiciar. 

 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de proiectul strategiei şi de observaŃiile doamnei procuror Oana Andrea 
SCHMIDT-HĂINEALĂ şi a propus ca cele două proiecte să fie discutate într-o şedinŃă comună a 
Comisiei nr.5 şi a Comisiei nr.4, iar punctul referitor la acest subiect de pe ordinea de zi a Plenului CSM 
din data de 12 iulie 2011 să fie amânat până la luarea unei decizii, ca urmare a şedinŃei reunite. 
 
 

5. AnunŃul Secretariatului pentru Administrarea JustiŃiei – ONU privind depunerea 
candidaturilor pentru posturile de judecători în cadrul Tribunalului ONU pentru Litigii 
(UNDT) şi Tribunalului ONU pentru Apel (UNAT), care vor fi vacante începând cu luna 
iunie 2012. 

 
SoluŃie: 

Comisia a luat act de conŃinutul anunŃului şi a apreciat că este necesară traducerea acestuia, la 
nivelul DAERIP, şi ulterior publicarea unei variante în limba română pe site-urile Consiliului şi 
Institutului NaŃional al Magistraturii. Termen: 11 iulie 2011. 
 
 

6. Raport privind participarea doamnei procuror Oana Andrea SCHMIDT-HĂINEALĂ, în 
calitate de corespondent naŃional al României, la Reuniunea Plenară a Comisiei Europene 
pentru Eficientizarea JustiŃiei, ce a avut loc în 29 iunie 2011, la  Strasbourg, FranŃa. 

 
SoluŃie: 
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 Comisia a decis transmiterea raportului către secretarul general al Consiliului pentru includerea 
pe ordinea de zi a Plenului Consiliului, în conformitate cu art.2 din Regulamentul privind drepturile şi 
obligaŃiile personalului din Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul NaŃional al Magistraturii şi 
Şcoala NaŃională de Grefieri trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, 
aprobat prin HCSM nr.424/A/07 iunie 2006. 
 
 

7. Nota DAERIP nr.03/18063/1154/01.07.2011 cu privire la prezentarea Raportului 
Intermediar nr.2 şi a Raportului Final în cadrul proiectului intitulat „AsistenŃă tehnică 
pentru elaborarea programelor de studiu pentru noul plan de învăŃământ al Şcolii NaŃionale 
de Grefieri şi pentru organizarea a patru module de formare a formatorilor”, finanŃat de 
Programul Băncii Mondiale privind Reforma Sistemului Judiciar (Împrumut IBRD RO 
4811). 

 
SoluŃie: 

 Comisia a avizat favorabil nota DAERIP nr.03/18063/1154/01.07.2011, cu propunerile formulate 
în cadrul acesteia şi a hotărât transmiterea către Plenul Consiliului, spre aprobare. 
 
 
 
Avizat, procuror Oana Andrea SCHMIDT-HĂINEALĂ, coordonator 

 
Întocmit: Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, DAERIP/11 iulie  2011  
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  ANEXĂ 
 
 

Raport de Activitate privind Participarea la Plenara CorespondenŃilor NaŃionali CEPEJ 
 

Strasbourg, 29 iunie 2011 
 

Procuror Oana Andrea SCHMIDT-HĂINEALĂ 
 
       În data de 29 iunie 2011, la Strasbourg, a avut loc Plenara CEPEJ(Comisia Europeana pentru 
Eficienta JustiŃiei). Agenda este anexată prezentului raport(v.Anexa 1). În cadrul Plenarei, la care am 
participat în calitate de corespondent naŃional, a fost analizat proiectul de chestionar CEPEJ(Metoda de 
evaluare a sistemelor judiciare), transmis statelor membre în aprilie 2011(v. Anexa 2)1. Având in vedere 
informaŃiile şi aspectele dezbătute cu aceasta ocazie, consider ca Plenul CSM trebuie încunoştinŃat cu 
privire la următoarele aspecte şi concluzii importante: 
 

1. Durata de soluŃionare a cauzelor fost stabilită în cadrul grupului de lucru constituit la nivelul 
CSM în perioada 2009 – 2010, în baza unor aspecte relative/discutabile, între care, în primul rând, 
statistica judiciară, nerelevantă în materie, câtă vreme ea încă nu răspunde unor aspecte 
semnificative şi nu dispune de instrumente care să coreleze toate datele şi să ofere interpretările 
adecvate, solicitate de CEPEJ (nu avem încă instrumentele statistice pentru a măsura aceste 
aspecte, potrivit celor discutate cu experŃii CEPEJ şi confirmate de DRUO-CSM).  

 
Astfel: 
 

a) Sistemul judiciar român nu răspunde, la acest moment, cerinŃei exprimate de CEPEJ, de 
informare a părŃilor cu privire la posibila durată a procedurilor 
(v. întrebarea nr.30a actualului chestionar CEPEJ, existentă şi anterior: „Există obligaŃia de a informa 
părŃile cu privire la posibila durată a procedurilor? ») 
  În baza informaŃiilor furnizate de DirecŃia Resurse Umane şi Organizare(DRUO) - CSM şi a 
discuŃiilor cu experŃii CEPEJ a rezultat că  în cadrul ECRIS va exista în viitor un tip de raport care 
calculează durata procedurilor pe fiecare obiect, stadiu şi materie, în zile. Se estimează că el va fi 
disponibil la începutul anului 2012, pentru anul 2011.  

Prin urmare, la acest moment nu există modulul respectiv în cadrul ECRIS,  şi este evident că el 
nu exista nici la nivelul anilor 2008-2010, concluzia fiind aceea că s-a făcut o estimare şi a fost 
« normat » timpul de muncă, fără a avea fundamentul obiectiv necesar, cel puŃin din acest punct de 
vedere ; 
 

b) Sistemul judiciar român nu răspunde, la acest moment, cerinŃei exprimate de CEPEJ, de a avea 
un sistem periodic de monitorizare a activităŃii fiecărei instanŃe (în chestionarul CEPEJ se subliniază clar: 
                                                 
1 Consiliul Europei, Comisia Europeană pentru Eficientizarea JustiŃiei (CEPEJ). Metodă de evaluare a sistemelor judiciare 
(perioada 2010-2012), revizuită în cadrul celei de-a 16-a Sesiuni Plenare a CEPEJ, Strasbourg, 8-9 decembrie 2010 
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„sistemul trebuie să aibă ca scop evaluarea activităŃii zilnice a instanŃelor, în special ceea „produc” 
instanŃele” – întrebarea nr.64), care are ca scop principal evidenŃierea următoarelor: 

- Numărul cauzelor primite?  
- Numărul deciziilor pronunŃate? 
- Numărul cauzelor amânate? 
- Durata acŃiunilor (termenele)?  
- Altele? (întrebarea nr.64) 
Subliniez, ca şi la punctul a) de mai-sus că, la acest moment nu există în cadrul ECRIS un modul 

care să răspundă respectivei cerinŃe a CEPEJ,  şi este evident că el nu exista nici la nivelul anilor 2008-
2010, concluzia fiind aceea că s-a făcut o estimare şi a fost « normat » timpul de muncă, fără a avea 
fundamentul obiectiv necesar, cel puŃin din acest punct de vedere. 

DRUO-CSM a arătat că are în vedere aceste aspecte, astfel încât modulul statistic ECRIS să fie 
disponibil pentru fiecare instanŃă, în viitor. 
 
c) Sistemul judiciar român nu răspunde, la acest moment, cerinŃei CEPEJ de a selecta/prioritiza şi a utiliza 
în mod corelat principalele patru categorii de indicatori de calitate şi performanŃă utilizate pentru 
funcŃionarea adecvată a instanŃelor, Ńinând cont de următoarele: 

- cauze primite (nou înregistrate) 
- durata procedurilor judiciare 
- dosare finalizate 
- dosare aflate pe rol şi dosare întârziate 
- productivitatea judecătorilor şi a personalului instanŃei 
- procentajul dosarelor soluŃionate în complet unic 
- gradul de satisfacŃie al personalului instanŃei 
- gradul de satisfacŃie al clienŃilor (cu privire la serviciile livrate de către instanŃe) 
- calitate judiciară şi calitate organizaŃională a instanŃelor 
- costul procedurii judiciare 

(întrebarea nr.67 din chestionarul CEPEJ) 
Este evident că aceste aspecte nu au putut fi luate în considerare, în mod corelat, nici la momentul 
stabilirii duratei de soluŃionare a proceselor, la nivelul comisiei de lucru a CSM. 

DRUO a subliniat că are în vedere aceste aspecte, astfel încât în viitor se va putea răspunde relativ 
facil la această cerinŃă. Subliniez, însă, ca va fi nevoie de o analiză aprofundată, la nivelul CSM şi al 
sistemului judiciar român, cu privire la modul în care pot fi abordate, prioritizate ca relevanŃă şi 
importanŃă, iar apoi utilizate respectivele categorii de indicatori de performanŃă, Ńinând cont şi de alte 
aspecte, obligatoriu de a fi preluate integral, precum:  

- recomandările formulate în raportul final de evaluare întocmit de un expert independent 
(dl.J.Wittrup), în cadrul proiectului privind Analiza sistemului de măsurare şi monitorizare a 
performanŃei judiciare în România (Martie 2006), finanŃat de programul PAL-PPIBL al Băncii 
Mondiale în beneficiul CSM şi al sistemului judiciar român (v.Anexa 2);  
- viitoarele recomandări care vor fi formulate de Consultant în cadrul proiectului privind 
„Stabilirea şi implementarea volumului optim de muncă al judecătorilor şi grefierilor şi asigurării 
calităŃii activităŃii în instanŃe” (moment estimat al începerii proiectului: octombrie 2011);  
- recomandările formulate de experŃii Băncii Mondiale în scopul de a circula informaŃii relevante, 
a oferi expertiză şi soluŃii la principalele aspecte privind eficienŃa şi buna funcŃionare a sistemelor 
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judiciare din statele care beneficiază de asistenŃa Băncii în proiectele de reformă a sistemelor lor 
judiciare, cu sprijinul statelor cu bună experienŃă în materie (v.mai-jos).  
MenŃionez că, din discuŃiile purtate în cadrul CEPEJ, a reieşit că experŃii CEPEJ, experŃii 

independenŃi  ai Comisiei Europene, în materie, precum şi cei ai Băncii Mondiale au iniŃiative şi chiar 
proiecte comune în materie, astfel că standardele de timp de soluŃionare a cauzelor propuse de statele 
membre (în speŃă, de sistemul judiciar român) trebuie să se fundamenteze pe toate aceste aspecte, în mod 
corelat. 
 

d) Sistemul judiciar român nu răspunde, la acest moment, cerinŃei CEPEJ de a oferi un sistem prin 
care sunt identificate dosarele/ cauzele întârziate şi cele care nu au fost soluŃionate într-un termen 
rezonabil, în câteva materii considerate semnificative de experŃii CEPEJ (în materie civilă, în materie 
penală, în contencios administrativ) – întrebarea nr.76 din chestionar. 
DRUO a subliniat că un sistem de monitorizare, incomplet în raport cu cerinŃele clare ale CEPEJ, a existat 
şi până acum, dar el va trebui rafinat şi dezvoltat în viitoarea formă a ECRIS (aspectele respective vor fi 
avute în vedere). 
Prin urmare, aceste aspecte cerute de CEPEJ nu au putut fi luate în considerare în cadrul comisiei de lucru 
care a stabilit timpii de soluŃionare a cauzelor, la nivelul anilor 2008-2010. Ele au fost eventual abordate 
parŃial, ceea ce a putut afecta formulele de calcul finale propuse, în sensul necorespunderii cu situaŃia 
reală, prin neluarea în considerare a tuturor aspectelor de mai-sus, în mod unitar. 
 

e) Sistemul judiciar român nu este în măsură, la acest moment, să răspundă unei cerinŃe 
importante a CEPEJ, care vizează durata de soluŃionare a cauzelor în aplicarea art.6 a ConvenŃiei 
Europene a Drepturilor Omului, anume, evidenŃa numărului cauzelor  cu privire la durată şi neexecutare, 
astfel: 
 

 Cauze 
declarate 

inadmisibile 
de către 
Curte 

SoluŃionări 
amiabile 

 Hotărâri 
prin care nu 
s-au stabilit 
încălcări ale 
drepturilor 

omului 
Cauze civile - articol 6§1 

(durată) 
    

 
Cauze civile - articol 6§1  

(neexecutare) 

    

 
Cauze penale - articol 6§1 

(durată) 

    

 
De asemenea, CEPEJ solicită menŃionarea surselor utilizate pentru evidenŃele respective. 
DRUO-CSM arată că va fi foarte dificil de răspuns la aceste aspecte. 
Apreciez că, datorită importanŃei acestui aspect, atât în urma discuŃiilor din cadrul CEPEJ, cât şi 
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pentru utilizarea unor instrumente adecvate de monitorizare a eficienŃei sistemului judiciar român, va fi 
nevoie de eforturi suplimentare şi, eventual, de un nou modul în cadrul ECRIS, care să răspundă acestor 
cerinŃe. 
 

f) Sistemul judiciar român nu răspunde la acest moment cerinŃei CEPEJ de a evidenŃia durata 
medie a procedurii, în zile, în căile de atac(de la data depunerii cererii de apel sau recurs):  
 
„Durata medie a procedurii trebuie calculată de la data depunerii cererii până la data pronunŃării hotărârii, 
fără să se ia în considerare procedura de executare”. Aspect nou apărut în chestionarul din acest an: faptul 
că întrebarea priveşte procedurile atât din prima, cât şi din a doua şi a treia instanŃă - chestionar CEPEJ, 
întrebarea nr.91. 
 
 

 % decizii 
supuse 

recursului 

% cauze 
pendinte 
pentru o 
perioadă 
mai mare 
de 3 ani 

Durata 
medie în 

primă 
instanŃă (în 

zile) 

Durata medie 
în a doua 

instanŃă (în 
zile) 

Durata medie 
în a treia 

instanŃă (în 
zile) 

Durata medie 
totală a întregii 
proceduri (în 

zile) 

Cauze de 
divorŃ 
litigioase  

      

Cauze de 
concediere  

      

Cauze de 
tâlhărie  

      

Cauze de 
omor 
intenŃionat  

      

 
Sistemul ECRIS va pune la dispoziŃie, în viitor, un raport de calcul a duratelor in zile pentru 

fiecare obiect, stadiu şi materie, dar o evidenŃă în sensul cerinŃelor CEPEJ nu este posibilă la acest 
moment. 
 

2) Astfel cum am subliniat anterior, o abordare corectă a determinării timpilor/duratei de 
soluŃionare a cauzelor, potrivit cerinŃelor CEPEJ, obligatorii pentru statele membre ale Comitetului, 
trebuie să se fundamenteze în primul rând pe modalităŃi adecvate de culegere şi evaluare a datelor 
statistice mai-sus precizate, cerute şi utilizate de CEPEJ.  Or, la acest moment (şi cu atât mai mult în urmă 
cu 2-3 ani, când au fost stabilite respectivele standarde de timp, la nivelul grupului de lucru din cadrul 
CSM), sistemul judiciar român nu dispune (şi nu dispunea) de aceste instrumente. Prin urmare, 
propunerile formulate şi aplicate suferă de acest viciu major şi nu pot fi considerate corespunzătoare până 
ce nu vor fi întemeiate pe utilizarea unor indicatori statistici coerenŃi, cel puŃin Ńinând cont de cei elaboraŃi 
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la nivelul CEPEJ. 
 
De asemenea, propunerile formulate de raportul final întocmit de expertul Băncii Mondiale 

(dl.J.Wittrup), în cadrul proiectului mai-sus menŃionat, obligatoriu de a fi transpuse de către beneficiar 
(CSM) în mod complet, potrivit contractului de consultanŃă şi obligaŃiilor asumate de România faŃă de 
Banca Mondială în implementarea celor trei etape ale programelor PAL – PPIBL2 nu au fost avute în 
vedere ca atare (v.Anexa 3).  

 
In cele de mai jos, arat doar câteva exemple, în acest sens, dintre recomandările formulate de 

Consultant: 
• „Datele privind performanŃa şi alte date statistice referitoare la instituŃiile publice, ar trebui, în 

mod ideal, să furnizeze managerilor, angajaŃilor, utilizatorilor, politicienilor, cercetătorilor şi 
factorilor de conducere, informaŃii relevante şi demne de încredere, care ar trebui să le permită 
acestor actori să ia decizii mai bune şi să îşi formeze percepŃii precise în legătură cu îndatoririle 
acestor instituŃii. 

Din păcate, nu este cazul întotdeauna. În schimb, datele statistice sunt foarte des colectate în instituŃiile 
publice fără a se lua în minimă considerare cea mai importantă întrebare: Care este scopul pe care vrem să 
îl atingem prin colectarea acestor date?3”. 
 

• În privinŃa standardelor de timp aplicabile activităŃii sistemului judiciar, în raport se subliniază 
clar  că ele trebuie fundamentate şi la nivel de politici publice în justiŃie, pornind de la aşteptările 
justiŃiabililor(cetăŃenilor) şi percepŃia normală, comună, privind durata rezonabilă a cauzelor, 
anume : 

“Standardele de timp sau reperele nu trebuie să se bazeze pe ce s-a petrecut în cele mai dificile si 
complexe cauze pe care judecătorii şi le pot aminti din experienŃa lor ca avocaŃi. Dar nici nu trebuie 
stabilite la un nivel care doar reflectă ce poate fi realizat cu privire la circumstanŃele curente şi practicile 
folosite de judecători şi de baroul avocaŃilor. Mai degrabă, asemenea standarde sau repere trebuie să 
reflecte rezonabil aşteptările cetăŃenilor de a vedea o concluzie clară şi rapidă în majoritatea tipurilor de 
cauze. În determinarea a ceea ce este rezonabil pentru aşteptările cetăŃenilor, oficialii instanŃelor trebuie 
să aibă în vedere…[că] orice perioadă de timp scursă, peste cea rezonabilă pentru pledoarii si 
evenimentele din instanŃă, este inacceptabilă şi ar trebui eliminată…”4 
 

• O altă recomandare formulată în raport, căreia nu i s-a dat curs până la acest moment, şi care 
corespunde cerinŃelor CEPEJ, este următoarea : 

« Utilizatorii(justiŃiabilii, n.n.) nu sunt interesaŃi de durata etapelor individuale ale procedurilor, dar sunt 
interesaŃi de durata totală a procedurilor. Durata totală a procedurilor poate fi, astfel, măsurată5. 

                                                 
2 Subliniem că  angajamentul României în îndeplinirea condiŃionalităŃilor PAL a fost o cerinŃă importantă în închiderea 
negocierilor de aderare a României la UE, stabilită ca atare 
3 J.Wittrup, Analiza sistemului de măsurare şi monitorizare a performanŃei judiciare în România (Martie 2006), pag.68, 69 
4 Opinia formulată de experŃii Centrului NaŃional American pentru InstanŃe, în J.Wittrup, op.cit., pag.70 
5 « Nici timpul necesar pentru a transmite un dosar de la o instanŃă la alta nu este măsurat. Când într-un dosar penal procurorul 
promovează o cale de atac, procurorul va trebui să scrie o motivare pentru acest lucru, iar aceasta poate întârzia procesul ». 
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În mod evident, durata totală a procedurilor nu este în prezent măsurată în instanŃele din România. 
Introducerea unui număr unic de identificare, care se va menŃine până la soluŃionarea definitivă a cazului, 
şi introducerea sistemului ECRIS în toate instanŃele, va permite într-un final măsurarea duratei totale a 
procedurilor. Este recomandat ca un astfel de indicator să fie adoptat.  
Deoarece întârzierea sau nepunerea în executare a hotărârilor judecătoreşti este o problemă binecunoscută 
în România, este foarte recomandat ca timpul necesar pentru a asigura conformitatea cu hotărârile 
judecătoreşti este inclus în măsurare6 ». 
 

În sensul celor de mai-sus este formulată şi o altă cerinŃă de raportare a CEPEJ, la care sistemul 
judiciar român nu a fost în măsură să răspundă până la acest moment, anume : 
“Există un sistem de măsurare a duratei procedurilor pentru executarea hotărârilor judecătoreşti pentru : 
cauze civile, cauze administrative. (întrebarea nr.159 a chestionarului CEPEJ)  

DRUO-CSM precizează că nu există acest sistem. 
 

3) În ultimii ani, Banca Mondială a promovat o serie de iniŃiative, în cadrul cărora au fost 
sintetizate principalele modalităŃi de măsurare a eficienŃei activităŃii sistemelor judiciare, atât la nivelul 
statelor care beneficiază de asistenŃa Băncii în reforma sistemului judiciar, pentru a se desprinde cele mai 
bune practici, care trebuie avute în vedere, cel puŃin în viitor, în câteva domenii esenŃiale, inclusiv cu 
privire la fundamentarea duratei de soluŃionare a cauzelor la nivelul statelor participante, deci şi la nivelul 
sistemului judiciar român. 

În mod special vor trebui avute în vedere standardele de timp şi bunele practici dezvoltate de două 
programe de referinŃă, care au abordat problematica duratei optime de soluŃionare a cauzelor în baza unor 
analize solide, anume:  
 

- Calitatea judiciară: Olanda – RechtspraaQ 
Consiliul Judiciar din Olanda operează RechtspraaQ, un sistem de îmbunătăŃire a calităŃii care 

încorporează un sistem-cadru de măsurare a performanŃei instanŃelor. Acest sistem-cadru utilizează 
indicatori pentru 5 măsuri esenŃiale. Ele sunt: (a) imparŃialitatea şi integritatea judecătorilor, incluzând o 
serie de măsuri de provocare cu succes a imparŃialităŃii judecătorilor, proceduri de distribuire a 
cauzelor/dosarelor, proceduri privind petiŃiile, imparŃialitatea judecătorilor, astfel cum este ea percepută 
(b) expertiza judecătorilor, incluzând nivelul lor expertiză, astfel cum este percepută, pregătirea, 
rata(procente) de atacare a hotărârilor judecătoreşti, rata(procente) de soluŃionare şi metode de 
evaluare(revedere periodică) (c) modul de a trata şi atitudinea judecătorilor, incluzând funcŃionarea 
sistemului judiciar, participarea justiŃiabililor, explicarea procedurilor, claritatea hotărârilor (d) unitatea şi 
egalitatea legii şi (e) celeritatea şi standardele de timp,, incluzând durata medie de soluŃionare, procentul 
de suspendări, productivitatea, începerea dosarelor la timp7; 
 

-  CourTools8: Centrul NaŃional pentru InstanŃele Federale din   SUA  

                                                 
6 J.Wittrup, op.cit, pag. 71 
7 RechtspraaQ, Un sistem de calitate pentru instanŃe, 2004, 
http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/rechtspraaqcompletereport.pdf 
8 Instrumente destinate activităŃii instanŃelor 
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Această metodologie pentru măsurarea performanŃei instanŃelor reprezintă alternativa mai puŃin 
detaliată la un sistem de înaltă complexitate, anume „Standardele de performanŃă şi sistemul de măsurare 
a acestora”, care, în esenŃă, au fost dezvoltate numai pentru folosinŃa instanŃelor americane.9 CourTools 
reprezintă un set de 10 măsuri privind performanŃa instanŃelor de judecată, care se referă la: accesibilitate 
şi corectitudine, rata de soluŃionare a dosarelor, timpul de soluŃionare, „vârsta” dosarelor în curs de 
soluŃionare pe rolul instanŃelor, certitudinea termenelor de judecată, siguranŃa şi integritatea dosarelor, 
colectarea/evidenŃa sancŃiunilor pecuniare, folosirea efectivă a juraŃilor, satisfacŃia personalului instanŃei 
şi costul per dosar.10 
 

Având în vedere cele mai-sus precizate, propun: 
 

I) Sesizarea cu prezentul Raport a Comisiei 3 din cadrul CSM in vederea alinierii sistemului 
judiciar român la standardele obligatorii ca urmare a statului României de stat membru al UE, 
precum şi la cele mai bune practici în materie, promovate de statele membre cu bună tradiŃie în 
ceea ce priveşte calitatea actului de justiŃie; 

 
 

Procuror Oana Andrea SCHMIDT-HĂINEALĂ 
 
Membru al Consiliului Superior al Magistraturii 
Corespondent NaŃional al CEPEJ 

                                                 
9 Departamentul de JustiŃie al SUA 1997, Standardele de performanŃă ale instanŃelor de judecată şi sistemul de măsurare, 
Oficiul de Programe pentru JustiŃie, Biroul de AsistenŃă Juridică, Washington D.C.  
10 Centrul NaŃional pentru InstanŃele Federale 2005, Courtools, Măsurători ale performanŃei instanŃelor de judecată, Centrul 
NaŃional pentru InstanŃele Federale, Williamsburg http://www.ncsconline.org/D_Research/CourTools/index.html  


