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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a luat act de Raportul  Comisiei Europene către 

Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul 

Mecanismului de Cooperare şi Verificare, publicat la data de 22 ianuarie 2014. 

 

 În cadrul Raportului au fost evidenţiaţi paşii făcuţi de Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie pentru îndeplinirea obiectivelor Mecanismului de Cooperare şi Verificare, faţă de 

recomandările formulate în ultimele rapoarte publicate de Comisie. 

 

Au fost remarcate eforturile făcute de instanţa supremă în direcţia unificării şi 

armonizării practicii judiciare la nivel naţional, în contextul intrării în vigoare a noilor 

Coduri, inclusiv prin accelerarea ritmului de publicare a jurisprudenţei, punându-se 

accentul pe consolidarea, în viitor, a rolului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

 

Raportul reţine, de asemenea, importanţa noului instrument juridic al sesizării 

instanţei supreme în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept, care va contribui substanţial la uniformizarea jurisprudenţei, prin 

pronunţarea unor hotărâri obligatorii pentru instanţe cu privire la chestiunea de drept 

dezlegată. Comisia a evidenţiat, în această direcţie, preocuparea Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie pentru a asigura suportul tehnic necesar formulării încheierilor de sesizare, 

punând la dispoziţia instanţelor un Ghid de îndrumare. 

 

De asemenea, Comisia a reţinut o evoluţie reală în sensul accelerării soluţionării 

cauzelor de corupţie la nivel înalt. 

 

În considerarea recomandărilor Comisiei Europene, Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie va continua eforturile pentru asigurarea uniformităţii jurisprudenţei la nivel 

naţional, inclusiv prin noile instrumente procedurale, pentru întărirea rolului de instanţă 

de casaţie şi îndeplinirea obiectivelor ce îi revin în cadrul Mecanismului de Cooperare şi 

Verificare. 

 

 

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

Judecător dr. Livia Doina STANCIU 


