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REFERITOR LA PARTICIPAREA PREŞEDINTELUI ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE LA ŞEDINŢA DE
PREZENTARE A RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CURŢII DE APEL BUCUREŞTI PE ANUL 2013

   
 

Marţi, 25 februarie 2014, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, judecător  dr. Livia Doina
STANCIU, a participat la prezentarea raportului de activitate pe anul 2013 al Curţii de Apel Bucureşti, alături de
ministrul justiţiei, domnul Robert CAZANCIUC, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecător Adrian
BORDEA, judecător Mircea ARON, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, judecător Alina GHICA,
membru al Consiliului Superior al Magistraturii, judecător Marius TUDOSE, membru al Consiliului Superior al
Magistraturii şi preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, judecător Lia SAVONEA, precum şi de alţi reprezentanţi ai
sistemului judiciar din România.

 
În cuvântul său, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a remarcat eforturile depuse de

magistraţii Curţii de Apel Bucureşti şi ai instanţelor arondate acesteia pentru rezultatele deosebite obţinute în
anul 2013, prin realizarea unui act de justiţie corect, imparţial şi eficient în contextul modificărilor legislative
intervenite, a creşterii volumului de cauze înregistrate, dar şi a dificultăţilor de ordin logistic întâmpinate în mod
constant.

 
 De asemenea, au fost apreciate profesionalismul şi capacitatea de muncă ale magistraţilor, care s-au

remarcat prin responsabilitate şi dăruire faţă de actul de justiţie, făcându-se apel la continuarea eforturilor şi
evoluţiei pozitive înregistrate în anul care s-a încheiat, pentru sporirea încrederii populaţiei în activitatea justiţiei
ca serviciu public.

 
Preşedintele a subliniat că, în anii care urmează, magistraţii vor întâmpina adevărate provocări, în

condiţiile implementării noilor coduri în materie penală şi civilă, fiind nevoie de o responsabilizare şi mai
puternică în desfăşurarea activităţii acestora, dificultăţi care nu trebuie să afecteze calitatea actului de justiţie
apreciat la nivel naţional, dar şi european, considerând că de interpretarea şi aplicarea uniformă a noilor
dispoziţii penale şi civile, depinde reuşita pe termen lung a sistemului judiciar în ansamblul său.

 
În final, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a felicitat întreg personalul Curţii de Apel Bucureşti

şi al instanţelor arondate acesteia, pentru eforturile de înfăptuire cu onestitate şi competenţă a activităţii judiciare
în anul 2013, asigurându-i totodată de o reală susţinere pentru realizarea tuturor proiectelor în care vor fi
implicaţi şi care vizează accelerarea reformei în justiţie.
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