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Statistici judiciare 2014 

Instituția a soluționat 1685 de cauze: o creștere a productivității de 36,9 % în cinci ani 

Curtea de Justiție 

Statisticile judiciare ale Curții pentru anul 2014 sunt marcate, la modul general, de cifre fără 
precedent. Anul care s-a încheiat se prezintă ca anul cel mai productiv din istoria Curții.  

Astfel, Curtea a soluționat 719 de cauze în 2014, ceea ce reprezintă o creștere în raport cu anul 
anterior (701 de cauze soluționate în 2013), care constituia deja un record istoric în existența Curții. 

Curtea a fost sesizată cu 622 de cauze noi, ceea ce reprezintă o scădere cu 11 %. Această relativă 
scădere privește în principal recursurile și trimiterile preliminare. În ceea ce privește acestea din urmă, 
numărul lor în 2014 s-a ridicat la 428.  

Referitor la durata procedurilor, datele statistice sunt de asemenea foarte pozitive.  

În ceea ce privește trimiterile preliminare, această durată se ridică la 15 luni, ceea ce constituie un 
record. Astfel, din toată perioada pentru care Curtea dispune de date statistice fiabile, durata medie de 
soluționare a cauzelor preliminare a atins cel mai mic nivel în anul 2014. Scăderea constatată în 
raport cu anul 2013 (16,3 luni) confirmă de altfel o tendință clară din 2005. 

În privința acțiunilor directe și a recursurilor, durata lor medie de soluționare a fost de 20 de luni și, 
respectiv, de 14,5 luni, de asemenea în scădere în raport cu 2013. 

Aceste date sunt rezultatul unei supravegheri constante pe care Curte o exercită asupra volumului său 
de activitate. Pe lângă reformele metodelor de lucru întreprinse în ultimii ani, îmbunătățirea eficacității 
Curții în soluționarea cauzelor se datorează de asemenea utilizării sporite a diverselor instrumente 
procedurale de care dispune pentru a accelera soluționarea anumitor cauze (procedura preliminară de 
urgență, judecarea cu prioritate, procedura accelerată, procedura simplificată și posibilitatea judecării 
cauzei fără concluziile avocatului general). 

Procedura preliminară de urgență a fost aplicată în 4 cauze și aceste cauze au fost soluționate într-un 
termen mediu de 2,2 luni, precum în 2013.  



 

 

      

  2010 2011 2012 2013 2014 

Cauze introduse 631 688 632 699 622 

Cauze soluționate 574 638 595 701 719 

Cauze pendinte 799 849 886 884 787 

 

 

Tribunalul UE 

2014 a fost un an excepțional pentru Tribunal pe plan statistic și aceasta din toate punctele de vedere. 

Fapt rar, compunerea sa a cunoscut o stabilitate perfectă, care nu este străină de rezultatele fără 
precedent înregistrate în acest an. 

Valorificând pe deplin reformele metodelor sale de lucru și suplimentarea moderată a resurselor, 
instanța a putut astfel să soluționeze 814 de cauze. Nu este vorba numai despre un record, ci și 
despre o creștere considerabilă (16 %) în raport cu media ultimilor trei ani, care, la rândul lor, au fost 
cei mai productivi din istoria instanței. Mai general, din 2008, analiza acestei medii trienale dovedește 
sporiri ale productivității mai mari de 50 % (trecând de la 479 în 2008 la 735 în 2014). 

Creșterea majoră a volumului de activitate al Tribunalul își găsește expresia și în numărul de cauze 
pledate în 2014 (din care o parte importantă va fi soluționată în 2015), care a atins 390, mai precis o 
creștere cu mai mult de 40 % în raport cu anul 2013. 

Cauzele nou introduse au cunoscut, și ele, o creștere importantă (ca urmare în special a grupului 
mare de cauze conexe în materia ajutoarelor de stat și a măsurilor restrictive), ajungând în acest fel la 
un nivel nemaiîntâlnit (912 cauze). Astfel, în pofida performanțelor excepționale, instanța a constatat o 
creștere a numărului de cauze pendinte (1423 de cauze) cu aproape o sută în raport cu 2013. În 
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schimb, raportul dintre numărul de cauze pendinte și numărul de cauze soluționate (raport care 
reprezintă un indice al duratei previzibile a procedurii) este cel mai mic observat de aproape zece ani. 

Această tendință pozitivă își găsește ecou în durata medie a procedurilor din cauzele soluționate în 
2014. Aceasta a scăzut cu 3,5 luni (trecând de la 26,9 luni în 2013 la 23,4 în 2014), mai precis o 
schimbare cu mai mult de 10 %, pentru a ajunge la valorile constatate acum un deceniu. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Cauze introduse 636 722 617 790 912 

Cauze soluționate  527 714 688 702 814 

Cauze pendinte 1300 1308 1237 1325 1423 
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Tribunalul Funcției Publice 

Statisticile judiciare arată că numărul cauzelor introduse (157) pare să se stabilizeze în raport cu 
statisticile din anul 2011 (159) și din anul 2013 (160). În 2012, instanța înregistrase 178 de cereri 
introductive noi, dar acel an pare să reprezinte, la ora actuală, o situație de excepție. 

Numărul cauzelor soluționate în 2014 (152) este, în ceea ce îl privește, în scădere față de anul 
anterior (184), în cursul căruia Tribunalul Funcției Publice atinsese, este adevărat, cel mai bun rezultat 
cantitativ de la crearea sa. Acest regres se explică prin expirarea mandatului a doi judecători la 30 
septembrie 2014, ceea ce i-a determinat să finalizeze cauzele pe care le puteau soluționa înainte de 
plecare, fără să preia alte cauze. Atunci când, în septembrie 2014, în Consiliul Uniunii Europene nu a 
reușit să se întrunească unanimitatea în privința numirilor care trebuiau efectuate, cei doi judecători 
vizați, care își îndeplinesc în prezent funcția în temeiul articolului 5 al treilea paragraf din Statutul Curții 
de Justiție, au început examinarea unor cauze noi, dar acestea nu au putut fi soluționate înainte de 
sfârșitul anului. 

În pofida celor ce precedă, durata medie a procedurii a trecut de la 14,7 luni în 2013 la 12,7 luni în 
2014.  

Pe de altă parte, 12 cauze au fost încheiate printr-un acord de soluționare amiabilă, față de 9 anul 
trecut, ceea ce constituie, alături de anul 2010, cel mai bun rezultat obținut în această privință de 
Tribunalul Funcției Publice. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 
 

Cauze introduse 139 159 178 160 157 
 

Cauze soluționate  129 166 121 184 152 
 

Cauze pendinte  185 178 235 211 216 
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 Din care 99 de cauze suspendate. 

 

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curţii de Justiţie. 

Persoana de contact pentru presă: Iliiana Paliova  (+352) 4303 3708 

 

 


