
 



 Cuvânt înainte 

 
 Cea de-a noua ediție a tabloului de bord al UE privind justiția 

vine într-un moment în care se acordă o atenție sporită statului 

de drept în întreaga Uniune Europeană. Pe parcursul unui an 

marcat de o profundă criză globală în domeniul sănătății, 

sistemele de justiție ale UE au fost testate, iar importanța 

sistemelor de justiție efective pentru statul de drept și protecția 

drepturilor fundamentale a fost demonstrată în mod clar. 

În paralel cu raportul anual privind statul de drept, a doua ediție 

urmând a fi publicată în acest an, tabloul de bord al UE privind 

justiția prezintă evoluțiile statului de drept din statele membre ale 

UE. Ambele inițiative sunt elemente esențiale ale politicii UE privind statul de drept, oferind 

perspective diferite. Raportul privind statul de drept include o analiză calitativă a evoluțiilor 

majore din statele membre specifică fiecărei țări. Acesta beneficiază de analiza cantitativă a 

tabloului de bord, în cadrul căreia cititorul poate face zoom asupra sistemelor naționale de 

justiție și poate informa cu privire la independența, calitatea și eficiența acestora. 

Tabloul de bord din 2021 completează edițiile anterioare cu date privind aceste trei elemente-

cheie ale sistemelor naționale de justiție. Cu toate acestea, ca răspuns la nevoia actuală de 

informații privind statul de drept și pentru monitorizarea planurilor naționale de redresare și 

reziliență, ediția din acest an merge mai departe. Există noi indicatori privind digitalizarea 

sistemelor de justiție, independența judecătorilor naționali supremi, autonomia serviciilor de 

urmărire penală și independența avocaților și barourilor. Tabloul de bord din 2021 prezintă, de 

asemenea, informații cu privire la modul în care instanțele supreme naționale și-au adaptat 

procedurile pentru a răspunde pandemiei COVID-19. 

Ca și în anii precedenți, tabloul de bord este rezultatul unei bune colaborări între numeroase 

instituții și persoane. Doresc să aduc un omagiu aici excelentei cooperări dintre Comisia 

Europeană și grupul de persoane de contact pentru sistemele naționale de justiție, judecători și 

procurori din statele membre, Comisia Europeană pentru eficiența justiției din cadrul 

Consiliului Europei (CEPEJ), Rețeaua europeană a Consiliilor judiciare (ENCJ), Rețeaua 

președinților Curților Supreme de Justiție din UE (NPSJC) și Asociația Consiliilor de stat și a 

jurisdicțiilor administrative supreme din UE (ACA-Europa). 

După cum arată tabloul de bord al UE privind justiția din 2021, eficacitatea sistemelor de justiție 

din UE s-a îmbunătățit încă o dată în marea majoritate a statelor membre. În același timp, există 

provocări în unele state membre în ceea ce priveşte asigurarea încrederii depline a cetățenilor 

în sistemele lor juridice naționale, în special în cazul în care statutul, poziția și, în cele din urmă, 

independența judecătorilor este în pericol. Nu trebuie subestimată importanța existenței acestor 

date. Tabloul de bord îmbogățește înțelegerea deficiențelor și provocărilor la nivel național, dar, 

în egală măsură,  informează cu privire la tendințele pozitive și bunele practici care pot fi urmate 

de alții. Acest lucru ar trebui să alimenteze dialogul dintre statele membre, să le sprijine în 

învățarea reciprocă și asistența reciprocă și, în cele din urmă, să îmbunătățească statul de drept 

în Uniunea Europeană. 

 

Didier Reynders 

European Commissioner for Justice 

 

 

 



1. Introducere 

 
Sistemele de justiție eficace sunt esențiale pentru punerea în aplicare a legislației UE și pentru 

respectarea statului de drept și a valorilor pe care se întemeiază UE. Instanțele naționale 

acționează ca instanțe ale UE atunci când aplică legislația UE. În primul rând, instanțele 

naționale se asigură că drepturile și obligațiile prevăzute de legislația UE sunt puse în aplicare 

în mod eficace [articolul 19 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)]. 

Sistemele de justiție eficace sunt, de asemenea, esențiale pentru încrederea reciprocă, climatul 

investițional și durabilitatea creșterii pe termen lung. Din acest motiv, îmbunătățirea eficienței, 

a calității și a independenței sistemelor naționale de justiție continuă să se numere printre 

prioritățile semestrului european - ciclul anual al UE de coordonare a politicilor economice. 

Strategia anuală de creștere durabilă pentru 2021, care stabilește prioritățile politicii economice 

și de ocupare a forței de muncă pentru UE, reiterează legătura dintre sistemele de justiție eficace 

și mediul de afaceri din statele membre. Sistemele de justiție care funcționează bine și sunt 

complet independente pot avea un impact pozitiv asupra investițiilor și, prin urmare, pot 

contribui la productivitate și competitivitate. Ele sunt, de asemenea, importante pentru 

asigurarea unei aplicări transfrontaliere eficiente a contractelor și a deciziilor administrative și 

a soluționării litigiilor, care sunt esențiale pentru funcționarea pieței unice. 

 

În acest context, tabloul de bord al UE privind justiția prezintă o imagine de ansamblu anuală a 

indicatorilor care se concentrează pe parametrii esențiali ai sistemelor de justiție eficace: 

• eficiență; 

• calitate; și 

• independență. 

 

Ediția din 2021 (tabloul de bord) dezvoltă în continuare indicatorii cu privire la toate cele trei 

elemente, inclusiv cu privire la digitalizarea justiției, care a avut o importanță deosebită pentru 

a menține funcționarea instanțelor în timpul pandemiei COVID-19, precum și, în general, 

pentru a promova sisteme de justiție eficiente și accesibile. 

 

-Mecanismul european de sprijinire a statului de drept-                                                                   

 

După cum s-a anunțat în ghidurile politice ale președintelui von der Leyen, Comisia a instituit 

un mecanism european cuprinzător de sprijinire a statului de drept pentru a aprofunda 

monitorizarea situației din statele membre. Mecanismul statului de drept acționează ca un 

instrument de prevenire, aprofundând dialogul și conștientizând aspectele legate de statul de 

drept. În centrul noului mecanism se află raportul anual privind statul de drept, care oferă o 

sinteză a evoluțiilor semnificative – atât pozitive, cât și negative – în toate statele membre și în 

întreaga Uniune. Raportul privind statul de drept din 2020 a fost publicat la 30 septembrie 2020 

și s-a bazat pe o varietate de surse, inclusiv tabloul de bord al UE privind justiția. Tabloul de 

bord al UE privind justiția din 2021 a fost dezvoltat în continuare, de asemenea, pentru a reflecta 

nevoile de informații comparative suplimentare, astfel cum s-a observat în timpul pregătirii 

raportului privind statul de drept din 2020 și în vederea susţinerii în continuare a rapoartelor 

anuale privind statul de drept. 

 

 

 

 

 

 



Ce este tabloul de bord al UE privind justiția? 

 

Tabloul de bord al UE privind justiția este un instrument anual de informare comparativă. 

Scopul său este de a sprijini UE și statele membre să îmbunătățească eficacitatea sistemelor lor 

de justiție naționale prin furnizarea de date obiective, fiabile și comparabile privind o serie de 

indicatori relevanți pentru evaluarea (i) eficienței, (ii) calității și (iii) independenței sistemelor 

de justiție în toate statele membre. Acesta nu prezintă un clasament unic global, ci oferă o 

imagine de ansamblu asupra modului în care funcționează toate sistemele de justiție, pe baza 

unor indicatori de interes comun și de relevanță pentru toate statele membre. 

Tabloul de bord nu promovează un anumit tip de sistem judiciar și tratează toate statele membre 

pe picior de egalitate. 

Eficiența, calitatea și independența sunt parametri esențiali ai unui sistem judiciar eficient, 

indiferent de modelul sistemului judiciar național sau de tradiția juridică în care este ancorat. 

Cifrele referitoare la acești trei parametri ar trebui citite împreună, deoarece toate cele trei 

elemente sunt adesea interconectate (inițiativele care vizează îmbunătățirea unuia pot avea o 

influență asupra celuilalt). 

Tabloul de bord prezintă în principal indicatori privind cauzele civile, comerciale și 

administrative, precum și anumite cazuri penale, pentru a sprijini statele membre în eforturile 

lor de a crea o investiție mai eficientă, un mediu favorabil întreprinderilor și cetățenilor. Tabloul 

de bord este un instrument comparativ care evoluează în dialog cu statele membre și cu 

Parlamentul European. Obiectivul său este de a identifica parametrii esențiali ai unui sistem 

judiciar eficace și de a furniza date anuale relevante. 

 

Care este metodologia tabloului de bord al UE privind justiția? 

 

Tabloul de bord utilizează o serie de surse de informații. Comisia Europeană a Consiliului 

Europei pentru eficiența justiției (CEPEJ), cu care Comisia a încheiat un contract de efectuare 

a unui studiu anual specific, furnizează o mare parte din datele cantitative. Aceste date acoperă 

perioada 2012 – 2019 și au fost furnizate de statele membre în conformitate cu metodologia 

CEPEJ. Studiul oferă, de asemenea, observații detaliate și fișe informative specifice fiecărei 

țări, care oferă un context mai larg. Acestea trebuie citite împreună cu cifrele. 

Datele privind durata procedurilor colectate de CEPEJ arată „durata de soluționare a litigiului”, 

care reprezintă o durată calculată a procedurilor judiciare (pe baza unui raport între cauzele pe 

rol și cele soluționate). Datele privind eficiența instanțelor în aplicarea legislației UE în domenii 

specifice indică durata medie a procedurilor derivate din durata reală a procedurilor judiciare. 

Rețineți că durata procedurilor judiciare poate varia în mod substanțial între zonele dintr-un stat 

membru, în special în centrele urbane în care activitățile comerciale pot conduce la un volum 

mai ridicat. 

Alte surse de date, care acoperă perioada 2012-2020, sunt: Grupul de persoane de contact din 

cadrul sistemelor judiciare naționale, Rețeaua europeană a Consiliilor judiciare (ENCJ), 

Rețeaua președinților Curților Supreme de Justiție ale UE (NPSJC, Asociația Consiliilor de stat 

și a jurisdicțiilor administrative supreme ale UE (ACA-Europe), Rețeaua europeană a 

concurenței (REC), Comitetul pentru comunicații (COCOM), Observatorul european al 

încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală, Rețeaua de cooperare în materie de protecție 

a consumatorilor (CPC); Grupul de experți privind spălarea banilor și finanțarea terorismului 

(EGMLTF), Eurostat și Rețeaua europeană de formare judiciară (EJTN). 

De-a lungul anilor, metodologia pentru tabloul de bord a fost dezvoltată și perfecționată în 

strânsă cooperare cu grupul de persoane de contact în domeniul sistemelor judiciare naționale, 

în special printr-un chestionar (actualizat anual) și prin colectarea de date privind anumite 

aspecte ale funcționării sistemelor de justiție. 



Disponibilitatea datelor, în special a indicatorilor privind eficiența sistemelor de justiție, 

continuă să se îmbunătățească, întrucât multe state membre au investit în capacitatea lor de a 

produce statistici judiciare mai bune. În cazul în care continuă să existe dificultăți în colectarea 

sau furnizarea datelor, acest lucru se datorează fie capacității statistice insuficiente, fie faptului 

că categoriile naționale pentru care sunt colectate date nu corespund celor utilizate pentru 

tabloul de bord. Doar în foarte puține cazuri, decalajul de date se datorează lipsei de contribuții 

din partea autorităților naționale. Comisia continuă să încurajeze statele membre să reducă și 

mai mult acest decalaj de date. 

 

Cum contribuie tabloul de bord al UE privind justiția la semestrul european și cum este 

acesta legat de mecanismul de redresare și reziliență? 

 

Tabloul de bord oferă elemente pentru evaluarea eficienței, calității și independenței sistemelor 

judiciare naționale și, prin urmare, are ca scop sprijinirea statelor membre în vederea 

îmbunătățirii eficacității sistemelor lor de justiție naționale. Prin compararea informațiilor 

privind sistemele de justiție, tabloul de bord facilitează identificarea celor mai bune practici și 

a deficiențelor și urmărirea provocărilor și a progreselor înregistrate. În contextul semestrului 

european, evaluările specifice fiecărei țări se realizează prin dialog bilateral cu autoritățile 

naționale și cu părțile interesate implicate. În cazul în care deficiențele identificate au o 

importanță macroeconomică, analiza semestrului european poate conduce la propunerea 

Comisiei către Consiliu de a adopta recomandări specifice fiecărei țări pentru a îmbunătăți 

sistemele judiciare naționale în fiecare stat membru. Mecanismul de redresare și reziliență 

(RRF) va pune la dispoziție peste 670 miliarde EUR sub formă de împrumuturi și granturi, din 

care fiecare stat membru ar trebui să aloce un minim de 20 % tranziției digitale. Facilitatea de 

recuperare și reziliență oferă posibilitatea de a aborda recomandările specifice fiecărei țări 

legate de sistemele judiciare naționale și de a accelera eforturile naționale de finalizare a 

transformării digitale a sistemelor de justiție. În acest context, Comisia trebuie să evalueze dacă 

se preconizează că planurile de redresare și reziliență ale statelor membre vor contribui la 

abordarea eficientă a tuturor provocărilor sau a unui subset semnificativ de provocări 

identificate în recomandările sau provocările specifice fiecărei țări identificate în alte 

documente relevante ale Comisiei adoptate în contextul semestrului european. 

 

De ce sunt importante sisteme de justiție eficiente pentru un mediu de afaceri favorabil 

investițiilor? 

 

Sistemele de justiție eficace care susțin statul de drept au un impact economic pozitiv. În cazul 

în care sistemele judiciare garantează executarea drepturilor, creditorii sunt mai susceptibili de 

a acorda împrumuturi, întreprinderile sunt descurajate să adopte comportamente oportuniste, 

costurile de tranzacție sunt reduse, iar întreprinderile inovatoare sunt mai susceptibile de a 

investi, impactul benefic al bunei funcționări a sistemelor de justiție națională pentru economie 

este susținut de o gamă largă de studii și literatură academică, inclusiv din Fondul Monetar 

Internațional, Banca Centrală Europeană, OCDE, Forumul Economic mondial și Banca 

Mondială. 

Un studiu a constatat că reducerea duratei procedurilor judiciare cu 1 % (măsurat în timp de 

dispoziție) poate spori rata de creștere a numărului de firme și că un procent mai mare de 

companii care percepe sistemul judiciar ca independent cu 1% tinde să fie asociate cu creșterea 

cifrei de afaceri și a productivității întreprinderilor. Un alt studiu a indicat o corelație pozitivă 

între percepția independenței judiciare și fluxurile de investiții străine directe. 

În plus, mai multe sondaje au evidențiat importanța eficacității sistemelor judiciare naționale 

pentru companii. De exemplu, într-un singur sondaj, 93% dintre marile companii au răspuns că 



revizuiesc în mod sistematic condițiile statului de drept (inclusiv independența instanțelor) în 

mod continuu în țările în care investesc. Într-un alt sondaj, peste jumătate din întreprinderile 

mici și mijlocii (IMM-uri) au răspuns că costul și durata excesivă a procedurilor judiciare au 

fost principalele motive pentru care nu au fost inițiate proceduri judiciare privind încălcarea 

drepturilor de proprietate intelectuală (DPI). Comunicările Comisiei privind „identificarea și 

soluționarea barierelor din calea pieței unice”  și planul de acțiune privind aplicarea legislației 

în domeniul pieței unice oferă, de asemenea, o imagine de ansamblu asupra importanței unor 

sisteme de justiție eficace pentru funcționarea pieței unice, în special pentru întreprinderi. 

 

Cum sprijină Comisia punerea în aplicare a unor reforme în domeniul justiției prin 

sprijin tehnic? 

 

Statele membre se pot baza pe sprijinul tehnic al Comisiei disponibil prin intermediul Direcției 

Generale sprijin pentru reforme structurale (DG REFORMĂ) în cadrul Instrumentului de sprijin 

tehnic (STI), care are un buget total de 864.4 de milioane EUR pentru perioada 2021-2027. În 

perioada 2017-2020, programul de reformă structurală și de sprijin a avut un buget de 222.8 

milioane EUR și a sprijinit peste 1 000 de proiecte de reformă în 27 de state membre în multe 

domenii. În domeniul justiției, aceasta a inclus, de exemplu, sprijin tehnic pentru a îmbunătăți 

eficiența sistemului judiciar, pentru a reforma harta judiciară, organizarea instanțelor, 

elaborarea sau punerea în aplicare a programelor de e-justiție și de justiție cibernetică, sistemele 

de gestionare a cazurilor, procesul de selecție și de promovare a judecătorilor; pentru formarea 

judecătorilor, îmbunătățirea cadrelor de insolvență și pentru soluționarea extrajudiciară a 

litigiilor în materie de consum. În plus, STI completează, de asemenea, măsurile Comisiei de 

abordare a consecințelor economice ale pandemiei COVID-19, și anume mecanismul de 

redresare și reziliență, deoarece STI poate sprijini statele membre în pregătirea și punerea în 

aplicare a planurilor de redresare și reziliență ale acestora. 

 

De ce monitorizează Comisia digitalizarea sistemelor judiciare naționale? 

 

Digitalizarea justiției este esențială pentru creșterea eficacității sistemelor de justiție și un 

instrument evident pentru îmbunătățirea și facilitarea accesului la justiție. Pandemia COVID-

19 a adus în prim plan necesitatea ca statele membre să accelereze reformele de modernizare în 

acest domeniu. 

Începând din 2013, tabloul de bord al UE privind justiția a inclus anumite informații 

comparative cu privire la digitalizarea justiției în toate statele membre, de exemplu pentru 

accesul online la hotărârile judecătorești sau depunerea de cereri online și monitorizarea 

acestora. 

Comunicarea Comisiei privind digitizarea justiției în Uniunea Europeană - un set de 

instrumente de oportunități, adoptată în decembrie 2020, reprezintă o strategie care vizează 

îmbunătățirea accesului la justiție și a eficacității sistemelor de justiție care utilizează 

tehnologia. Astfel cum se subliniază în comunicare, începând din 2021, tabloul de bord al UE 

privind justiția va include o serie de indicatori suplimentari. Scopul este de a asigura o 

monitorizare cuprinzătoare și în timp util a domeniilor în care se înregistrează progrese și a 

provocărilor cu care se confruntă statele membre în eforturile lor de digitalizare a sistemelor  

de justiție. 

 

 

 

 

 



2. Context: 
Evoluția reformelor în domeniul justiției în 2020 

 

În 2020, un număr mare de state membre și-au continuat eforturile pentru a îmbunătăți și mai 

mult eficacitatea sistemelor de justiție. Figura 1 prezintă o prezentare actualizată a măsurilor 

adoptate și planificate în mai multe domenii ale sistemelor de justiție din statele membre 

implicate în activități de reformă. 

Figura 1 activitatea legislativă și de reglementare privind sistemele de justiție în 2020 

(măsuri/inițiative adoptate în curs de negociere pentru fiecare stat membru) [sursa: Comisia 

Europeană] 

 

 
 

În 2020, dreptul procedural a continuat să fie un domeniu de interes într-un număr mare de state 

membre cu o activitate legislativă în curs sau planificată. Reformele privind statutul 

judecătorilor și normele aplicabile cadrelor juridice au înregistrat, de asemenea, o activitate 

intensă. O serie de state membre se află în curs de introducere a unei legislații pentru utilizarea 

tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în sistemele lor de justiție. Dinamica din anii 

precedenți în ceea ce privește măsurile de administrare a instanțelor a continuat în 2020. 

Activitatea în alte domenii, cum ar fi metodele de soluționare alternativă a litigiilor (SAL), 

normele privind procurorii sau taxele judiciare au încetinit. Unele state membre utilizează deja 

în mod activ sau intenționează să utilizeze inteligența artificială în sistemele lor de justiție. 

Prezentarea generală confirmă observația conform căreia reformele în domeniul justiției 

necesită timp – uneori mai mulți ani – de la anunțarea acestora până la adoptarea măsurilor 

legislative și de reglementare și punerea lor efectivă în aplicare. 

Pandemia COVID-19 a creat, de asemenea, noi provocări care au subliniat importanța 

accelerării reformelor pentru digitalizarea sistemului judiciar. În acest context, mai multe state 

membre au adoptat noi măsuri pentru a asigura funcționarea regulată a instanțelor, garantând în 

același timp accesul continuu și ușor la justiție pentru toți, în special prin adaptarea normelor 

procedurale. Asociația Consiliilor de stat și a jurisdicțiilor administrative Supreme ale UE 

(ACA-Europe) a elaborat un chestionar care examinează impactul pandemiei COVID-19 

asupra activității profesionale a instanțelor supreme. Printre respondenți s-au numărat curțile 



administrative supreme și instanțele supreme [membri ai rețelei președinților curților judiciare 

Supreme din UE (NPSJC)]. Fără a examina măsurile de fond luate pentru a face față pandemiei 

COVID-19, graficul 2 prezintă modificările aduse dreptului procedural adoptate de statele 

membre pentru a facilita funcțiile judiciare ale instanțelor, prin intermediul unei noi legislații, 

al hotărârilor Curții Supreme, al regulamentelor sau practicilor judiciare. 

 

 
 
(*) pentru fiecare stat membru, coloana din stânga prezintă practicile instanțelor supreme, iar coloana din dreapta prezintă 
practicile instanțelor administrative supreme (coloana marcată cu litera „A”). Statele membre apar în ordinea alfabetică a 
denumirilor lor geografice în limba originală. BE: Conseil d’Etat (Consiliul de stat) și Cour de Casație (Curtea Supremă). BG 
Върховен административен съд (Curtea administrativă Supremă). CZ: Nejvyšší správní soud (Curtea administrativă Supremă) 
și Nejvyšší soud (Curtea Supremă). DE: Bundesverwaltungsgericht (Curtea administrativă Federală). EE Riikohus (Curtea 
Supremă). Ie Chúirt Uachtarach (Curtea Supremă). El Xufiouáio zqc EniKpakezofac (Consiliul de stat). ES. Tribunalul Supremo 
(Curtea Supremă). FR: Conseil d’Etat (Consiliul de stat), Cour de Cassation (Curtea Supremă). HR Visoki upravni (Curtea 
administrativă Supremă). IT Consiglio de Stato (Consiliul de stat), CY: Curtea Supremă LV: Augstākā tiesa (Curtea Suprem,). LT 
Vyriausiasis Administracinis Teismas (Curtea administrativă Supremă). LU Cour administrativ (Curtea administrativă) Cour de 
Casație (Curtea Supremă). HU Kúria (Curtea Supremă). MT Curtea de Apel. NL Hoge Raad (Curtea Supremă), Centrale Raad 
van Beroep (cea mai înaltă instanță administrativă în cauze sociale), Raad van state (Consiliul de stat). AT: 
Verwaltungsgerichtshof (Curtea administrativă Supremă), Personalsenat (Comisia specială de evaluare) a instanței superioare, 
Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă). PL Naczelny Sąd Administracyjny (Curtea administrativă Supremă). PT: Supremo 
Tribunal Administrativo (Curtea administrativă Supremă) RO: Înalta Curte de Casație și Justiție (Curtea Supremă). SI: Vrhovno 
sodišče, SK: Najvyssff súd (Curtea Supremă). FI: Korkein hallinto-oikeus (Curtea administrativă Supremă), SE: Högsta 
förvaltningsdomstolen (Curtea administrativă Supremă). Nu există date de la:  BG Върховен касационен съд (Curtea Supremă); 
HR Vrhovni sud (Curtea Supremă); IT Corte Suprema di Cassazione (Curtea Supremă); SE: Högsta domstolen (Curtea Supremă). 
 
 
 

3. Constatări cheie 
din tabloul de bord al UE privind justiția din 2021 

 

Eficiența, calitatea și independența sunt principalii parametri ai unui sistem de justiție eficace, 

iar tabloul de bord prezintă indicatori pentru toate cele trei. 

 

 

 



3.1. Eficiența sistemelor de justiție 

Tabloul de bord prezintă indicatori pentru eficiența procedurilor în domeniile generale ale 

cauzelor civile, comerciale și administrative și în domenii specifice în care autoritățile 

administrative și instanțele aplică legislația UE. 

 

3.1.1. Evoluții în materie de contencios 

Numărul de dosare ale sistemelor naționale de justiție a crescut în mai multe state membre, 

comparativ cu anul precedent, în timp ce a scăzut sau a rămas stabil în altele. În general, aceasta 

continuă să varieze considerabil de la un stat membru la altul (graficul 3). Acest lucru arată 

importanța de a rămâne atent la evoluțiile contenciosului pentru a asigura eficacitatea sistemelor 

de justiție. 

Graficul 3 numărul de cauze civile, comerciale, administrative și de altă natură primite în 2012, 

2017 – 2019 (*) (prima instanță/la 100 de locuitori) [sursa: Studiul CEPEJ] 

 

 
(*) în cadrul metodologiei CEPEJ, această categorie include toate cauzele civile și comerciale litigioase și non-litigioase, cauzele 
non-litigioase de registru funciar și de registru de afaceri, alte cauze de registru, alte cauze necontencioase, cauze de drept 
administrativ și alte cauze non-penale. Modificările metodologice ale LV (aplicate retroactiv pentru 2017), SK și SE (datele pentru 
2017 au fost adaptate pentru a include cazurile de drept al migrației de cazuri administrative, în conformitate cu metodologia 
CEPEJ). 
 

 



(*)  în conformitate cu metodologia CEPEJ, litigii civile / comerciale se referă la litigiile dintre părți, de exemplu, litigii despre 
contracte. Cauzele civile/comerciale necontestate se referă la proceduri necontestate, de exemplu, ordine de plată necontestate. 
Metodologia se schimbă în EL și SK. Datele pentru NL includ cauzele necontencioase. 
 

 
(*) conform metodologiei CEPEJ, cazurile de drept administrativ privesc litigiile dintre persoane și autoritățile locale, regionale sau 
naționale. DK și IE nu înregistrează separat cazurile administrative. Dejudicarizarea unor proceduri administrative a avut loc în 
RO în 2018. Modificări ale metodologiei în EL, SK și SE. În SE, cazurile de migrație au fost incluse în cazurile administrative 
(aplicate retroactiv pentru 2017). 
 

3.1.2. Date generale privind eficiența 

 

Indicatorii privind eficiența procedurilor în domeniile largi ale cauzelor civile, comerciale și 

administrative sunt: (i) durata estimată a procedurilor (durata procedurii), (ii) rata de închidere 

și (iii) numărul de cauze pe rol. 

 

- Durata estimată a procedurilor – 

 

Durata procedurilor indică timpul estimat (în zile) necesar pentru soluționarea unei cauze în 

instanță, ceea ce înseamnă timpul necesar instanței pentru a ajunge la o decizie în primă instanță. 

Indicatorul „timp de soluționare” reprezintă numărul de cazuri nerezolvate împărțit la numărul 

de cazuri soluționate la sfârșitul unui an înmulțit cu 365 (zile). Este o cantitate calculată care 

indică timpul minim estimat în care o instanță ar trebui să soluționeze o cauză, menținând în 

același timp condițiile de muncă actuale. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât este mai mare 

probabilitatea ca instanța să ia mai mult timp pentru a ajunge la o decizie. Cifrele se referă în 

principal la procedurile în primă instanță și compară, dacă sunt disponibile, datele pentru 2012, 

2017, 2018 și 2019. Figurile 8 și 10 arată timpul de dispoziție în 2019 în cauzele civile și 

comerciale litigioase, precum și în cauzele administrative în toate instanțele, iar graficul 22 

arată durata medie a procedurilor în cauzele de spălare a banilor în instanțele de primă instanță. 

 



 
(*) în cadrul metodologiei CEPEJ, această categorie include toate cauzele civile și comerciale litigioase și non-litigioase, cauzele 
non-litigioase de registru funciar și de registru de afaceri, alte cauze de registru, alte cauze necontencioase, cauze de drept 
administrativ și alte cauze non-penale. Modificări ale metodologiei în SK. Cauzele pe rol includ toate instanțele din Republica 
Cehă și, până în 2016, din Slovacia. LV: Scăderea accentuată se datorează reformei sistemului judiciar și verificărilor erorilor și 
curățării datelor în sistemul informatic al Curții. 
 

 
 
(*) în conformitate cu metodologia CEPEJ, litigiile civile/comerciale litigioase se referă la litigiile dintre părți, de exemplu litigiile 
privind contractele. Cauzele civile/comerciale necontestate se referă la proceduri necontestate, de exemplu, ordine de plată 
necontestate. Modificări ale metodologiei în EL și SK. Cauzele pe rol includ toate instanțele din Republica Cehă și, până în 2016, 
din Slovacia. Datele pentru NL includ cauzele necontencioase. 
 



 
(*) ordinul este determinat de instanța judecătorească cu cea mai lungă procedură în fiecare stat membru. Nu sunt disponibile 
date pentru instanțele de primă instanță și de a doua instanță în BE, BG și IE, pentru instanțele de a doua instanță din NL, pentru 
instanțele de a doua instanță și a treia instanță în AT şi pentru instanțele de a treia instanță din DE și HR. În MT nu există nicio 
instanță de terță instanță. Accesul la o instanță terță poate fi limitat în unele state membre. 
 

 
(*) cazurile de drept administrativ privesc litigiile dintre persoane fizice și autoritățile locale, regionale sau naționale, conform 
metodologiei CEPEJ. Modificări ale metodologiei în EL și SK. Cauzele pe rol includ toate instanțele din Republica Cehă și, până 
în 2016, în SK. DK și IE nu înregistrează cazuri administrative separat. CY: În 2018, numărul de cauze soluționate a crescut ca 
urmare a judecării împreună a cauzelor, a retragerii a 2 724 de cauze consolidate și a creării unei instanțe administrative în 2015. 
 



 
 
(*) ordonanța este determinată de instanța judecătorească cu cea mai lungă procedură în fiecare stat membru. Nu există date 
disponibile.pentru instanța de primă instanță din LU și pentru instanțele de a doua instanță din MT și RO și pentru instanța de a 
treia instanță din PL. Instanța supremă sau cea mai înaltă este singura instanță de apel din CZ, IT, CY, AT, SI și FI. Nu există o 
a treia instanță pentru aceste tipuri de cauze în HR, LT, LU și MT. Cea mai mare Curte administrativă este prima și singura 
instanță pentru anumite cazuri în FI. Accesul la o instanță terță poate fi limitat în unele state membre. DK și IE nu înregistrează 
separat cazurile administrative 
 
 

- Rata de soluţionare– 

 

Rata de soluționare a cauzelor este raportul dintre numărul de cauze soluționate și numărul de 

cauze noi. Acesta măsoară dacă o instanță ține pasul cu volumul nou. Atunci când rata de 

soluţionare este de aproximativ 100 % sau mai mare, înseamnă că sistemul judiciar este capabil 

să soluționeze cel puțin tot atâtea cazuri câte intră. Atunci când rata de soluționare a cauzelor 

este mai mică de 100 %, aceasta înseamnă că instanțele soluționează mai puține cauze decât 

numărul de cauze noi. 

 

Figura 11 Rata de soluționare a cauzelor civile, comerciale, administrative și de alt tip în 2012, 

2017 - 2019  (prima instanță / în % – valori mai mari de 100 % indică faptul că mai multe cazuri 

sunt rezolvate decât intrate, în timp ce valorile de mai jos 100 % indică faptul că mai puține 

cazuri sunt rezolvate decât intrate) (sursa: Studiul CEPEJ) 

 



 
(*) Sub metodologia CEPEJ, această categorie include toate cauzele civile și comerciale litigioase și non-litigioase, cauze non-
litigioase de registru funciar și de registru de afaceri, alte cauze de registru, alte cauze non-litigioase, cauze de drept administrativ 
și alte cauze non-penale. Modificări ale metodologiei în SK. LE: Se preconizează că numărul de cazuri soluționate va fi subraportat 
din cauza metodologiei. IT a introdus o clasificare diferită a cauzelor civile în 2013. 
 

 
 
(*) modificări ale metodologiei în EL și SK. IE: Se preconizează că numărul de cazuri soluționate va fi subraportat din cauza 
metodologiei. IT: Clasificarea diferită a cauzelor civile introduse în 2013. Datele pentru NL includ cauzele necontencioase. 
 



 
(*) valorile anterioare pentru unele state membre au fost reduse în scopuri de prezentare (CY în 2018 = 219 %; IT în 2012 = 279.8 
%); modificări ale metodologiei în EL și SK. DK și IE nu înregistrează separat cazurile administrative. În cazul CY, numărul de 
cauze soluționate a crescut ca urmare a judecării împreună a cauzelor, a retragerii a 2 724 de cazuri consolidate și a creării unei 
instanțe administrative în 2015. 

 

Cauze pe rol 

Numărul de cauze pe rol exprimă numărul de cauze care rămân de soluționat la sfârșitul anului 

în cauză. De asemenea, influențează timpul de dispoziție. 

 

 
 
(*) în cadrul metodologiei CEPEJ, această categorie include toate cauzele civile și comerciale litigioase și non-litigioase, cauzele 
non-litigioase de registru funciar și de registru de afaceri, alte cauze de registru, alte cauze necontencioase, cauze de drept 
administrativ și alte cauze non-penale. Modificări ale metodologiei în SK. Cauzele pe rol includ toate instanțele din Republica 
Cehă și, până în 2016, din Slovacia. IT: Clasificarea diferită a cauzelor civile introduse în 2013. 
 



 
 
(*) modificări ale metodologiei în EL și SK. Cauzele pe rol includ toate instanțele din Republica Cehă și, până în 2016, din Slovacia. 
IT: Clasificarea diferită a cauzelor civile introduse în 2013. Datele pentru NL includ cauzele necontencioase. 
 

 
(*) valorile anterioare pentru unele state membre au fost reduse în scopuri de prezentare (EL în 2012=3.5). Modificări ale 
metodologiei în EL și SK. Cauzele pe rol includ toate instanțele din Republica Cehă și, până în 2016, din Slovacia. DK și IE nu 
înregistrează separat cazurile administrative. 
 

3.1.3. Eficiența în domenii specifice ale legislației UE 

 

Prezenta secțiune completează datele generale privind eficiența sistemelor de justiție și prezintă 

durata medie a procedurilor în domenii specifice în care este vorba de legislația UE. Tabloul de 

bord din 2021 se bazează pe datele anterioare privind concurența, comunicările electronice, 

marca UE, dreptul consumatorilor și combaterea spălării banilor. Domeniile sunt selectate 

pentru relevanța lor pentru piața unică și pentru mediul de afaceri. În general, întârzierile 

prelungite în procedurile judiciare pot avea consecințe negative asupra drepturilor care decurg 

din legislația UE, de exemplu atunci când nu mai sunt disponibile căi de atac adecvate sau când 

daunele financiare grave devin nerecuperabile. 

 

 

 

 



Concurența 

 

Aplicarea efectivă a legislației în domeniul concurenței asigură condiții de concurență 

echitabile pentru întreprinderi și, prin urmare, este esențială pentru un mediu de afaceri atractiv. 

Graficul 17 prezintă durata medie a cazurilor împotriva deciziilor autorităților naționale în 

domeniul concurenței, care se referă la articolele 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene (TFUE). 

 

 
 
(*) IE și AT: Scenariul nu este aplicabil, deoarece autoritățile nu au competențe de a lua deciziile respective. AT: Datele includ 
cazurile decise de Curtea Cartel care implică o încălcare a articolelor 101 și 102 din TFUE, dar nu se bazează pe căi de atac 
împotriva autorității naționale de concurență. În IT s-a folosit o estimare a duratei. O coloană goală poate indica faptul că statul 
membru nu a raportat niciun caz pentru anul în care numărul de cazuri este scăzut (mai mic de cinci pe an) în multe state membre, 
ceea ce poate face ca datele anuale să depindă de un caz excepțional de lung sau de scurt. 
 

- Comunicații electronice – 

 

Obiectivul legislației UE în domeniul comunicațiilor electronice este de a crește concurența, de 

a contribui la dezvoltarea pieței unice și de a genera investiții, inovare și creștere. Efectele 

pozitive pentru consumatori pot fi obținute prin aplicarea eficientă a acestei legislații, ceea ce 

poate duce la scăderea prețurilor pentru utilizatorii finali și la îmbunătățirea calității serviciilor. 

Graficul 18 prezintă durata medie a procedurilor de control judiciar împotriva deciziilor 

autorităților naționale de reglementare care aplică legislația UE privind comunicările 

electronice. Acesta acoperă o gamă largă de cazuri, de la analize de piață mai complexe până 

la aspecte axate pe consumatori. 

 



 
 
(*) numărul de cazuri variază în funcție de statul membru. O coloană goală indică faptul că statul membru nu a raportat niciun caz 
pentru anul respectiv (cu excepția PT pentru perioada 2017-19, și RO pentru 2018: nicio informație). În unele cazuri, [numărul 
limitat de cazuri relevante (CY, MT, SK, FI, SE) poate face ca datele anuale să depindă de un caz excepțional de lung sau de 
scurt și să aibă ca rezultat variații mari de la un an la celălalt DK: Organismul cvasi-judiciar responsabil cu căile de atac. EE: 
Durata medie a procedurilor de control judiciar în 2013 a fost de 18 de zile. ES, AT și PL: Diferite instanțe responsabile în funcție 
de subiect. 
 

– Marca UE –  

  

Aplicarea efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală este esențială pentru stimularea 

investițiilor în inovare. Legislația UE privind mărcile UE conferă un rol semnificativ instanțelor 

naționale, care acționează în calitate de instanțe judecătorești din UE și iau decizii care afectează 

piața unică. Figura 19 arată durata medie a cazurilor de încălcare a mărcilor UE în litigiile dintre 

părțile private. 

 

 
(*) FR, IT, LT, LU: Un eșantion de cazuri utilizate pentru date pentru anumiți ani. DK: Datele din toate cazurile de mărci comerciale 
(nu numai din UE) în instanțele judecătorești din domeniul comercial și maritim; pentru 2018 și 2019, nu există date privind durata 
medie a modificărilor datorate în sistemul de colectare a datelor. El: Date bazate pe lungimea medie ponderată a celor două 
instanțe. ES: În calculul lungimii medii sunt incluse cazurile referitoare la alte titluri ale UE în materie de PI. 
 
 

 



Protecția consumatorilor 

 

Aplicarea efectivă a legislației privind protecția consumatorilor garantează că aceştia 

beneficiază de drepturile lor și că societățile care încalcă legislația privind protecția 

consumatorilor nu obțin avantaje neloiale. Autoritățile și instanțele de protecție a 

consumatorilor joacă un rol esențial în aplicarea legislației UE în materie de protecție a 

consumatorilor în cadrul diferitelor sisteme naționale de aplicare a legii. Figura 20 ilustrează 

durata medie a cazurilor de control judiciar împotriva deciziilor de protecție a consumatorilor 

care aplică legislația UE. 

Pentru consumatori sau întreprinderi, aplicarea efectivă a legislației poate implica un lanț de 

actori, nu numai instanțe, ci și autorități administrative. Pentru a examina în continuare acest 

lanț de aplicare a legii, se prezintă durata procedurilor de către autoritățile responsabile cu 

protecția consumatorilor. Figura 21 arată durata medie a deciziilor administrative ale 

autorităților naționale de protecție a consumatorilor în 2014, 2016, 2018-2019 din momentul 

deschiderii unui caz. Deciziile relevante includ declararea încălcărilor normelor de fond, a 

măsurilor provizorii, a hotărârilor de încetare a activității, inițierea procedurilor judiciare sau a 

închiderii cazurilor. 

 

 
(*) DE, LU, AT: Scenariul nu se aplică, deoarece autoritățile de protecție a consumatorilor nu sunt împuternicite să decidă cu 
privire la încălcarea normelor relevante privind consumatorii. Numărul de cazuri relevante pentru 2019 este scăzut (mai puțin de 
cinci) în EE, CY, NL,SI și FI. Pentru anumiți ani, EL și RO au furnizat o estimare a duratei medii. 
 



 
(*) DE, LU, AT: Scenariul nu se aplică, deoarece autoritățile de protecție a consumatorilor nu sunt împuternicite să decidă cu 
privire la încălcarea normelor relevante privind protecția consumatorilor. Numărul de cazuri relevante pentru anul 2019 este scăzut 
(mai puțin de cinci) în CY. Pentru anumiți ani, DK, EL, FR, RO și fi au furnizat o estimare a duratei medii. 
 

- Spălarea banilor -  

Pe lângă contribuția la lupta împotriva criminalității, eficacitatea luptei împotriva spălării 

banilor este esențială pentru soliditatea, integritatea și stabilitatea sectorului financiar, pentru 

încrederea în sistemul financiar și pentru concurența loială în cadrul sistemului pieţei unice. 

Spălarea banilor poate descuraja investițiile străine, poate denatura fluxurile de capital intern și 

poate afecta negativ performanța macroeconomică a unei țări, rezultând pierderi în bunăstare, 

epuizând resursele din activități economice mai productive. Directiva privind combaterea 

spălării banilor prevede obligația statelor membre de a menține statistici privind eficacitatea 

sistemelor lor de combatere a spălării banilor sau a finanțării terorismului. În cooperare cu 

statele membre, a fost utilizat un chestionar actualizat pentru a colecta date privind etapele 

judiciare ale regimurilor naționale de combatere a spălării banilor. Graficul 22 arată durata 

medie a cazurilor de primă instanță care se ocupă de infracțiunile de spălare a banilor. 

 

 
(*) nu există date pentru 2019: BE, DE, IE, EL, FR, HR, CY ȘI PL. BG: Durata medie a cauzelor se calculează de la data deschiderii 
cauzei în instanță până la data hotărârii judecătorești în luni. LU: Median- în 201: 36 zile, în 2018: 49 zile; lungime medie în 2018: 
57 zile (7 cazuri). ES, NL: Lungime estimată. CZ: Durata în luni. HU: Numărul mediu de zile a fost calculat numai pe baza 
numărului de cazuri soluționate cu o condamnare. PT numărul mediu de zile a fost calculat pe baza unui eșantion. IT: Datele se 
referă la tribunalele respondente, acoperind aproximativ 99% în 2017; datele se referă atât la audieri preliminare, cât și la audieri 



preliminare ale instanțelor CY: Cauzele grave, în fața Curții Assize, sunt judecate în medie în termen de un an. Infracţiunile mai 
puțin grave în fața instanțelor districtuale, durează mai mult timp pentru a fi judecate. SK*. Datele corespund duratei medii a 
întregii proceduri, inclusiv la instanța de apel. 
 

3.1.4. Rezumat privind eficiența sistemelor de justiție 

 

Un sistem judiciar eficient își gestionează numărul de cazuri nesoluționate și numărul de cauze 

restante și pune în aplicare deciziile fără întârzieri nejustificate. Principalii indicatori utilizați 

de tabloul de bord al UE privind justiția pentru a monitoriza eficiența sistemelor de justiție sunt, 

prin urmare, durata procedurilor (timpul estimat sau mediu în zile necesar pentru soluționarea 

unui caz), rata de soluționare a cauzelor (raportul dintre numărul de cauze soluționate și 

numărul de cauze noi) și numărul de cauze pe rol (care rămâne de soluționat la sfârșitul anului). 

 

Date generale privind eficiența 

 

Tabloul de bord al UE din 2021 privind justiția conține date privind eficiența, care se întind pe 

opt ani (2012-2019). Acest interval de timp permite identificarea anumitor tendințe și luarea în 

considerare a faptului că reformele în domeniul justiției au adesea nevoie de timp pentru a-și 

demonstra impactul. 

Analizând datele disponibile din 2012 în cauze civile, comerciale și administrative, eficiența s-

a îmbunătățit sau a rămas stabilă în 10 de state membre, în timp ce a scăzut, deși adesea doar 

marginal, în nouă state membre. 

Evoluțiile pozitive pot fi observate în unele state membre care au fost identificate în contextul 

semestrului european ca fiind confruntate cu provocări specifice: 

Începând din 2012 și pe baza datelor existente pentru aceste state membre, în majoritatea 

acestora, durata procedurilor judiciare în primă instanță în categoria „toate cauzele” (graficul 

6) și cazurile civile și comerciale litigioase (graficul 7) au scăzut sau au rămas stabile. În 

cazurile administrative (graficul 9), durata procedurilor începând din 2012 a scăzut sau a rămas 

stabilă în aproape toate aceste state membre. În ansamblu, jumătate dintre statele membre au 

înregistrat o creștere a duratei procedurilor în 2019. 

Tabloul de bord prezintă date privind durata procedurilor în toate instanțele judecătorești pentru 

cauze civile și comerciale litigioase (graficul 8) și cauze administrative (graficul 10). Datele 

arată că, într-o serie de state membre identificate ca confruntându-se cu provocări în ceea ce 

privește durata procedurilor în instanțele de primă instanță, instanțele superioare soluţionează  

într-un mod mai eficient. Cu toate acestea, pentru alte state membre care se confruntă cu 

provocări, durata medie a procedurilor în instanțele superioare este chiar mai mare decât în 

instanțele de primă instanță. 

În categoriile generale „toate cazurile” și litigii civile și comerciale (figurile 11 și 12), numărul 

total de state membre în care rata de soluționare a cauzelor este mai mare de 100% a crescut 

din 2012. În 2019, majoritatea statelor membre, inclusiv majoritatea celor care se confruntă cu 

provocări, au raportat o rată ridicată de soluţionare (peste 97 %), ceea ce înseamnă că, în 

general, instanțele sunt în măsură să soluționeze cauzele noi din aceste categorii. În cazurile 

administrative (graficul 13), se poate observa o variație mai mare a ratei de soluţionare de la un 

an la altul și, în general, aceasta rămâne mai mică decât în alte categorii de cazuri, unele state 

membre continuă să înregistreze progrese semnificative. În special, mai mult de jumătate dintre 

statele membre care se confruntă cu provocări, raportează o creștere a ratei de soluţionare în 

cazurile administrative începând cu 2012. 

Începând din 2012, progresele continuă în aproape toate statele membre care se confruntă cu 

cele mai importante provocări, indiferent de categoria de cazuri. De multe ori s-au înregistrat 

progrese semnificative în ceea ce privește reducerea cauzelor pe rol, atât în cauzele civile și 

comerciale litigioase (graficul 15), cât și în cauzele administrative (graficul 16). În ciuda acestor 



îmbunătățiri, există în continuare diferențe semnificative între statele membre, cu numărul 

relativ mic de cauze pe rol și cele cu un număr mare de cauze pe rol. 

 

 

Eficiența în domenii specifice ale legislației UE 

 

Datele privind durata medie a procedurilor în domenii specifice ale dreptului UE (figurile 17-

22) oferă o imagine de ansamblu asupra funcționării sistemelor de justiție în aceste tipuri de 

litigii legate de întreprinderi. 

Datele privind eficiența în domenii specifice de drept sunt colectate pe baza unor scenarii 

definite în sens restrâns, iar numărul cazurilor relevante poate părea scăzut. Cu toate acestea, în 

comparație cu durata calculată a procedurilor prezentate în datele generale privind eficiența, 

aceste cifre prevăd o durată medie reală a tuturor cazurilor relevante în anumite domenii într-

un an. Prin urmare, trebuie remarcat faptul că mai multe state membre care nu par să se 

confrunte cu provocări pe baza datelor generale privind raportul privind eficiența au înregistrat 

o durată medie a cazurilor semnificativ mai mare în anumite domenii ale dreptului UE. În 

același timp, durata procedurilor în diferite domenii specifice poate, de asemenea, să varieze 

considerabil în același stat membru. 

Cifrele pentru domenii specifice ale legislației UE indică următoarele tendințe: 

În ceea ce privește cazurile în materie de concurență (graficul 17), întrucât volumul total al 

cauzelor cu care se confruntă instanțele din statele membre a scăzut ușor, durata controlului 

jurisdicțional a scăzut sau a rămas stabilă în șapte state membre, în timp ce a crescut în alte 

nouă state membre. La fel ca în 2018, doar două state membre au raportat o lungime medie care 

depășește 1 000 de zile în 2019, continuând tendințele pozitive în acest sens. 

În cazul comunicațiilor electronice (graficul 18), numărul de cauze cu care se confruntă 

instanțele a scăzut în comparație cu anii precedenți, inversând tendința negativă în ceea ce 

privește durata mai mare a procedurilor observate în 2018. În 2019, majoritatea statelor membre 

au înregistrat o scădere a duratei medii a procedurilor sau cifrele au rămas stabile, comparativ 

cu 2018, când doar în cateva dintre acestea s-a înregistrat o creștere. 

Pentru cazurile de încălcare a mărcilor UE (figura 19), în 2019 tendințe s-au stabilizat în 

comparație cu anii anteriori. Majoritatea statelor membre au reușit să facă față mai bine 

volumului de cazuri, înregistrându-se o scădere sau o durată stabilă a procedurii, în timp ce alte 

câteva state membre au înregistrat o creștere clară a duratei medii a cazurilor. 

Efectul posibil combinat al lanțului de aplicare a legii, constând atât în acțiuni de control 

administrativ, cât și judiciar, este prezentat în domeniul legislației UE privind protecția 

consumatorilor (figurile 20 și 21). În 2019, șase state membre au raportat că autoritățile lor de 

protecție a consumatorilor au avut nevoie, în medie, de mai puțin de trei luni pentru a emite o 

decizie într-un caz reglementat de legislația UE în materie de protecție a consumatorilor, în 

timp ce în alte șase state membre au avut nevoie de mai mult de șase luni. În cazul în care 

deciziile luate de autoritățile de protecție a consumatorilor au fost contestate în instanță, în 2019 

tendințele privind durata controlului jurisdicțional al unei decizii administrative au fost 

divergente, cu creşteri în șase state și scăderi în alte șase state membre față de 2018. În două 

state membre, durata medie a controlului jurisdicțional rămâne de peste 1 000 de zile. 

Combaterea eficientă a spălării banilor este esențială pentru protejarea sistemului financiar, 

pentru o concurență loială și pentru prevenirea consecințelor economice negative. Provocările 

legate de durata procedurilor judiciare în cazul infracțiunilor de spălare a banilor pot influența 

combaterea eficientă a spălării banilor. Graficul 22 prezintă date actualizate privind durata 

procedurilor judiciare referitoare la infracțiunile de spălare a banilor. Aceasta arată că, în timp 

ce în mai mult de jumătate dintre statele membre procedurile judiciare în primă instanță durează 



în medie până la un an, aceste proceduri durează în medie aproximativ doi ani în mai multe 

state membre. 

 

3.2. Calitatea sistemelor de justiție 

 

Nu există nicio modalitate de a măsura calitatea sistemelor de justiție. Tabloul de bord al UE 

privind justiția din 2021 continuă să examineze factorii care sunt în general acceptați ca 

relevanți pentru îmbunătățirea calității justiției. Aceştia sunt grupaţi în patru categorii: 

1) accesibilitatea justiției pentru cetățeni și întreprinderi; 

2) resurse financiare și umane adecvate; 

3) punerea în aplicare a instrumentelor de evaluare; și 

4) digitalizarea. 

 

3.2.1. Accesibilitate 

 

Accesibilitatea este necesară de-a lungul întregului lanț judiciar pentru a permite cetățenilor să 

obțină informații relevante – cu privire la sistemul judiciar, la modul de inițiere a unei cereri și 

la aspectele financiare conexe, la stadiul actual al procedurilor până la sfârșitul acestora – și să 

acceseze judecata online. 

 

Asistența judiciară, taxele judiciare și taxele legale 

Costul litigiilor este un factor-cheie pentru accesul la justiție. Costurile ridicate ale litigiilor, 

inclusiv taxele judiciare și taxele legale, pot împiedica accesul la justiție. Costurile aferente 

litigiilor în materie civilă și comercială nu sunt armonizate la nivelul UE. Acestea sunt 

reglementate de legislația națională și, prin urmare, variază de la un stat membru la altul. 

Accesul la asistență juridică este un drept fundamental consacrat în Carta drepturilor 

fundamentale a UE. Acesta permite accesul la justiție pentru cei care nu ar putea suporta sau 

avansa costurile de judecată. Majoritatea statelor membre acordă asistență juridică pe baza 

veniturilor aplicantului. 

Figura 23 arată disponibilitatea asistenței juridice totale sau parțiale într-un caz specific de 

consum care implică o cerere de despăgubire de 6 000 EUR. Aceasta compară pragurile de 

venit pentru acordarea de asistență juridică, exprimate ca procent din pragul de sărăcie al 

Eurostat în fiecare stat membru. De exemplu, dacă pragul de asistență juridică apare la 20 %, 

înseamnă că un solicitant cu un venit cu 20 % mai mare decât pragul de sărăcie stabilit de 

Eurostat în statul membru respectiv va fi în continuare eligibil pentru asistență juridică. Cu toate 

acestea, în cazul în care pragul de asistență judiciară apare la o valoare mai mică de 0, aceasta 

înseamnă că o persoană cu un venit sub pragul de sărăcie nu poate fi eligibilă pentru asistență 

juridică. 

Unele state membre aplică un sistem de asistență judiciară care prevede o acoperire de 100 % 

a costurilor legate de litigii (asistență juridică completă), completat de un sistem care acoperă 

costurile parțiale (asistență juridică parțială), acesta din urmă aplicând criterii de eligibilitate 

diferite de cele ale primei. Alte state membre operează fie numai un sistem de asistență juridică 

completă, fie parțial. 

 



 
 
(*) EE: decizia de acordare a asistenței juridice nu se bazează pe nivelul resurselor financiare ale solicitantului. IE: asistența 
juridică parțială trebuie să țină seama și de activele disponibile ale solicitantului, LV: Pragurile variază în funcție de municipalitate, 
limita superioară este reprezentată în diagramă. PT: Asistența juridică este o decizie luată de administrația publică, Ministerul 
securității sociale evaluând condițiile financiare ale solicitantului în conformitate cu legea. 

 

Majoritatea statelor membre solicită părților să plătească o taxă de judecată atunci când 

demarează o procedură judiciară. Beneficiarii asistenței juridice sunt adesea scutiți de plata 

taxelor judiciare. Numai în Bulgaria, Estonia, Irlanda, Țările de Jos, Polonia și Slovenia cel care 

beneficiază de asistență juridică nu este scutit în mod automat de plata taxelor judiciare. În 

Republica Cehă, instanța decide de la caz la caz dacă să scutească un beneficiar de asistență 

judiciară de plata taxelor judiciare. În Luxemburg, justițiabilii care beneficiază de asistență 

judiciară nu sunt nevoiți să plătească taxe judiciare. Graficul 24 compară, pentru două scenarii, 

nivelul taxei judiciare prezentate ca o parte din valoarea creanței. În cazul în care, de exemplu, 

în figura de mai jos taxa de judecată apare la 10% dintr-o cerere de 6 000 EUR, consumatorul 

va trebui să plătească o taxă de 600 EUR pentru a începe procedurile judiciare. Sustinerea de 

valoare scăzută se bazează pe pragul de risc de sărăcie stabilit de Eurostat pentru fiecare stat 

membru. 

 

 
 
(*) „cerere cu valoare redusă” este o cerere care corespunde pragului de sărăcie stabilit de Eurostat pentru o singură persoană 
din fiecare stat membru, convertită în venituri lunare (de exemplu, în 2019, această valoare a variat de la 193 EUR în RO la 1 824 



EUR în LU). ES, PT: nu au fost furnizate date. BG, RO: nu au fost furnizate informații privind taxele judiciare pentru o cerere cu 
valoare redusă. NL: Taxe de judecată pentru venituri < € 2 325 / lună. AT: Valoarea maximă a taxei judiciare depinde de instanța 
de judecată. SE: Taxele judiciare diferă în materie civilă, în funcție de tipul de cauză. Pentru litigiile în care valoarea creanței este 
< 2 253 EUR, taxa instanței este de 86 EUR. În cazurile în care valoarea creanței este mai mare de 2 253 EUR, taxa judiciară 
este de 267 EUR. Pentru alte tipuri de creanțe există alte taxe judiciare. 

 

Aplicarea eficientă a contractelor este esențială pentru economie. Probabilitatea recuperării 

costurilor reale ale litigiilor consolidează poziția creditorului care dorește să execute un 

contract. De obicei, creditorul, în calitate de reclamant, este obligat să plătească o taxă de 

judecată pentru a introduce o cauza la instanța judecătoreasc. În general, instanțele dispun 

pârâtului care pierde să ramburseze integral taxele judiciare avansate de reclamantul care a 

câștigat. Graficul 25 indică nivelul taxei judiciare necesare pentru inițierea unei proceduri 

judiciare într-un caz comercial specific privind un litigiu între două societăți în cadrul unui 

litigiu comercial transfrontalier privind executarea unui contract, valoarea creanței fiind de 20 

000 EUR. 

 

 
(*) recuperarea taxelor judiciare se decide de la caz la caz în ES și EL. Nu există nicio recuperare completă a taxelor de judecată 
de către partea câștigătoare în HU. 

 

3.2. Calitatea sistemelor de justiție 3.2.1. Accesibilitate – asistență juridică, taxe judiciare 

și taxe legale 

 

Este comun pentru creditor să avanseze taxele propriului avocat nu numai pentru faza litigioasă, 

ci și pentru faza pre-litigioasă. În ceea ce privește rambursarea, majoritatea statelor membre 

aplică regula conform căreia partea care pierde este de așteptat să suporte nu numai propriile 

costuri juridice, ci și pe cele ale părții câștigătoare. O astfel de regulă de schimbare a taxelor 

împiedică depunerea de cazuri cu probabilitate redusă de câștig, în timp ce încurajează 

depunerea de cazuri cu probabilitate mare de câștig. Figura 26 arată suma pe care instanța ar 

acorda-o reclamantului care câştigă într-un scenariu de caz comercial specific. 

 

Se pot distinge trei sisteme principale de taxe: 

(1) în statele membre cu un sistem de taxe legale, rambursarea taxelor legale depinde de nivelul 

taxei legale prevăzute pentru activitatea desfășurată de avocat, care variază semnificativ de la 

un stat membru la altul; 

(2) în statele membre fără un sistem de taxe legale, există fie rambursarea integrală (Ungaria, 

Portugalia, Finlanda), fie parțială (Polonia, Letonia, Luxemburg) a taxelor legale și 

(3) în mai multe state membre, rambursarea este decisă de instanță de la caz la caz. 

 



 
(*) pentru această figură, taxele legale nu includ costurile administrative și TVA, dacă se plătesc. Taxa legală ipotetică pentru faza 
de litigiu prevăzută în scenariu este de 1 650 EUR. Recuperarea integrală a sistemelor fără taxe legale înseamnă că această 
sumă (1 650 EUR) poate fi recuperată. Statele membre cu recuperare parțială (PL, LV, LU) sunt sortate în funcție de ordinea 
taxei legale recuperabile (cea mai mare până la cea mai mică, sumele variază de la 1 275 EUR la 500 EUR). Această cifră nu 
include informații privind recuperabilitatea taxelor judiciare pentru etapa anterioară litigiilor, care nu este prevăzută în toate statele 
membre. AT: Scenariul nu se aplică integral sistemului de rambursare. MT: Nu există un concept de taxă legală pe oră în MT, 
rambursarea se stabilește pe baza valorii creanței. IT: Există o taxă legală în IT (3 235 EUR în scenariu), dar instanța poate decide 
cu privire la rambursarea într-un interval stabilit. LT: Instanța decide ținând seama de ghidurile Ministerului Justiției, suma maximă 
a scenariului ar fi de 3 350 EUR. 
 

– Accesarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor – 

 

Figura 27 prezintă eforturile statelor membre de a promova utilizarea voluntară a metodelor 

alternative de soluționare a litigiilor prin metode specifice stimulente, care pot varia în funcție 

de domeniul de drept. 
 
 

 
 
(*) maxim posibil: 68 puncte. Indicatori agregați bazați pe următorii indicatori: 1) website ce oferă informații despre ADR, 2) 
campanii publicitare în mass-media, 3) broșuri pentru public general, 4) Curtea oferă sesiuni de informare specifice privind ADR 
la cerere, 5) ADR/coordonator mediere la instanțe, 6) publicarea evaluărilor privind utilizarea ADR, 7) Publicarea statisticilor privind 
utilizarea ADR, 8) ajutorul Legal acoperă (parţial sau integral) costurile suportate cu ADR, 9) restituirea tatală sau parţială a taxelor 
judiciare, plata taxelor de timbru, în cazul în care ADR este de succes, 10) nu este necesar avocat pentru procedura ADR, 11) 
judecătorul poate acționa ca mediator, 12) Acordul la care au ajuns părțile devine executoriu, 13) Posibilitatea de inițiere / depune 
a unei cereri și de depune documente justificative on-line, 14) părțile pot fi informate cu privire la depunerea cererii şi desfăşuraea 
procedurii electronic 15) Posibilitatea de plată online a taxelor aplicabile 16) utilizarea tehnologiilor (Aplicații de inteligență 
artificială, chatbots) pentru a facilita depunerea și soluționarea litigiilor și 17) alte mijloace. Pentru fiecare dintre acești 17 indicatori, 
a fost acordat un punct pentru fiecare domeniu de drept. EL: cauzele administrative sunt subsumate în categoria cauzelor civile 



și comerciale. EL: ADR există în domeniul procedurii de achiziții publice în fața instanțelor administrative de apel ES: ADR este 
obligatoriu în cazurile de drept al muncii. PT: pentru litigiile civile/comerciale, taxele judiciare sunt rambursate numai în cazul 
judecăţilor pentru pace. SK: Ordinea juridică slovacă nu sprijină utilizarea ADR în scopuri administrative. FI: Litigiile în materie de 
consum și de muncă sunt considerate, de asemenea, cazuri civile. SE: Judecătorii dispun de o marjă de apreciere procedurală 
în ceea ce privește ADR. Căutarea unei soluționări amiabile a litigiilor este o sarcină obligatorie pentru judecător, cu excepția 
cazului în care acest lucru este inadecvat din cauza naturii cauzei. 
 

- Justiţie prietenoasa cu copilul – 

 

Figura 28 prezintă diversele mecanisme din statele membre care fac sistemul judiciar mai 

accesibil copiilor și care se potrivesc nevoilor acestora, de exemplu prin furnizarea de informații 

adecvate copiilor cu privire la proceduri sau prin luarea de măsuri pentru a împiedica copilul să 

fie nevoit să participe la mai multe audieri. 

 

 
 

3.2.2. Resurse 

 

Pentru buna funcționare a sistemului de justiție sunt necesare resurse suficiente, inclusiv 

investițiile necesare în infrastructura fizică și tehnică, precum și personal bine calificat, instruit 

și remunerat corespunzător din toate categoriile. În lipsa unor facilități, instrumente sau 

personal adecvat, cu calificările, competențele și accesul la formare continuă, este în joc 

calitatea procedurilor și a deciziilor. 

 

- Resurse financiare - 

Cifrele de mai jos indică cheltuielile publice efective pentru funcționarea sistemului judiciar 

(cu excepția închisorilor), atât pe cap de locuitor (graficul 29), cât și ca procent din produsul 

intern brut (PIB) (graficul 30) și, în cele din urmă, principalele categorii de cheltuieli pentru 

instanțele judecătorești (graficul 31)  

 



 
Statele membre sunt ordonate în funcție de cheltuielile din 2019 (de la cele mai ridicate la cele mai scăzute). Următoarele date 
sunt furnizate. ES (2019), FR(2018, 2019), PT (2019) și SK (toți anii). Date extrase 08 aprilie 2021. 
 

 
(*) statele membre sunt ordonate în funcție de cheltuielile din 2019 (de la cel mai ridicat la cel mai scăzut). Următoarele date sunt 
furnizate. ES (2019), FR(2018, 2019), PT (2019) și SK (toți anii). Date extrase 08 aprilie 2021. 
 

Figura 31 prezintă principalele categorii economice care cuprind cheltuielile publice pentru 

instanțele judecătorești: 

1) salariile judecătorilor și ale personalului instanțelor, inclusiv contribuțiile sociale 

(„remunerarea salariaților”); 

2) costurile de exploatare a bunurilor și serviciilor consumate de instanțele judecătorești, cum 

ar fi închirierea de clădiri, consumabile de birou, energie și asistență juridică („consum 

intermediar”); 

3) investiții în active fixe, cum ar fi clădirile instanțelor și software („formarea brută de capital 

fix”); și 

4) alte cheltuieli. 

 



 
(*) următoarele date sunt provizorii: ES (2019), FR (2018, 2019), PT (2019) și SK (toți anii). Date extrase 08 aprilie 2021. 
 

– Resurse umane – 

 

Resursele umane adecvate sunt esențiale pentru calitatea unui sistem judiciar. Diversitatea în 

rândul judecătorilor, inclusiv echilibrul între femei și bărbați, adaugarea de cunoștințe 

complementare, competențe și experiență și reflectarea realitatea societății. 

 

 
(*) această categorie constă din judecători care funcționează cu normă întreagă, în conformitate cu metodologia CEPEJ. Aceasta 
nu include „Rechtspfleger”/ funcționarii instanțelor existenţi în unele state membre. AT: Datele privind justiția administrativă sunt 
introduse în date din 2016. EL: Din 2016, datele privind numărul de judecători profesioniști includ toate gradele pentru justiția 
penală și politică, precum și judecători administrative. IT: Nu sunt luate în considerare comisiile regionale de audit, comisiile fiscale 
locale și instanţele militare. Justiția administrativă a fost luată în considerare din 2018. 
 



 
(*) datele sunt sortate după valorile din 2020, de la cea mai mare la cea mai mică 
 

 
(*) conform metodologiei CEPEJ, un avocat este o persoană calificată și autorizată în conformitate cu dreptul național să pledeze 
și să acționeze în numele clienților săi, să se angajeze în practicarea legii, să se înfățișeze în fața instanțelor judecătorești sau să 
consilieze și să reprezinte clienții în materie juridică [Recomandarea Rec (2000)21 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei 
privind libertatea de exercitare a profesiei de avocat]. DE: nu se face nici o distincție între diferitele grupuri de avocați din 
Germania, cum ar fi între avocați consultanți și avocaţii pledanţi. FI: din 2015, numărul de avocați furnizați include atât numărul 
de avocați care lucrează în sectorul privat, cât și numărul de avocați care lucrează în sectorul public 
 
 

- Instruire – 

 

Formarea judiciară este importantă pentru a contribui la calitatea hotărârilor judecătorești și a 

serviciului de justiție furnizat cetățenilor. Datele prezentate mai jos acoperă formarea judiciară 

într-o gamă largă de domenii, inclusiv în ceea ce priveşte comunicarea cu părțile și presa și 

abilităţile judiciare. 

 



 
(*) Figura 35 arată distribuția judecătorilor participanți la activități de formare continuă (ex. cele care au loc după perioada de 
formare a judecătorilor) în fiecare din cele patru domenii identice ca procent din numărul total de judecători formați în aceste tipuri 
de formare. Activitățile de formare juridică nu sunt luate în considerare. Autoritățile de formare judiciară din EL, MT și PT nu au 
furnizat activități specifice de formare privind competențele selectate. DK: Inclusiv personalul instanțelor judecătorești AT: Inclusiv 
procurori 
 

 
 
(*) maxim posibil: 14 puncte. Statelor membre li s-a acordat 1 punct dacă beneficiază de formare profesională iniţială și 1 punct 
dacă au o formare continuă (maximum 2 puncte pentru fiecare tip de formare). Sursa datelor s-a modificat în comparație cu edițiile 
anterioare ale tabloului de bord privind justiția, afectând comparabilitatea datelor. DK: În 2020, pandemia de la Covid-19 a avut 
un efect negativ major asupra ofertei de cursuri și seminarii continue. HU: Unele cursuri de formare au trebuit anulate din cauza 
pandemiei COVID-19. 
 

3.2.3. Instrumente de evaluare 

Evaluarea periodică ar putea îmbunătăți capacitatea de reacție a sistemului de justiție la 

provocările actuale și viitoare și, prin urmare, ar putea ajuta sistemul de justiție să își sporească 

calitatea. Sondajele (Figura 37) sunt esențiale pentru evaluarea modului în care funcționează 

sistemele de justiție în ceea ce priveşte particularității profesioniștilor din domeniul juridic și a 

utilizatorilor instanțelor. O monitorizare adecvată a rezultatelor anchetelor (graficul 38) este 

importantă pentru îmbunătățirea calității sistemelor de justiție. 

 



 
 
(*) statelor membre li s-a acordat un punct pentru fiecare temă de studiu, indiferent dacă ancheta a fost efectuată la nivel național, 
regional sau judiciar. „alte subiecte” includ: Anchete în rândul avocaților privind funcționarea anumitor instanțe (ES); anchete în 
rândul justițiabililor privind activitatea anumitor instanțe (LV); Studiu în rândul asistenților judiciari pe o serie de subiecte, inclusiv 
accesibilitatea fizică și facilitățile oferite copiilor, tratamentul respectuos al părților și necesitatea unei politici de condamnare (MT). 
În DE, au fost efectuate o serie de anchete diferite la nivelul statelor federale. 
 

3.2.4. Digitalizare 

 

Utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) poate consolida sistemele de justiție 

ale statelor membre și le poate face mai accesibile, mai eficiente, mai rezistente și mai pregătite 

pentru a face față provocărilor actuale și viitoare. Pandemia COVID-19 a avut, de asemenea, 

un impact negativ asupra sistemelor naționale de justiție și a evidențiat o serie de provocări care 

afectează funcționarea sistemului judiciar. 

Edițiile anterioare ale tabloului de bord al UE privind justiția au furnizat date comparative 

privind anumite aspecte ale TIC în sistemele de justiție. În conformitate cu Comunicarea 

Comisiei privind digitalizarea justiției în UE din 2 decembrie 2020, tabloul de bord a fost extins 

în mod substanțial cu date suplimentare privind digitalizarea în statele membre. Acest lucru ar 

trebui să permită o monitorizare mai aprofundată a domeniilor în curs de desfășurare și a 

provocărilor restante. 

O justiție favorabilă cetățenilor impune ca informațiile privind sistemele judiciare naționale să 

fie nu numai ușor accesibile, ci și adaptate unor grupuri specifice de societăți care, în caz 

contrar, ar avea dificultăți în ceea ce privește accesul la informații. Figura 39 prezintă 

disponibilitatea informațiilor online privind aspecte specifice ale sistemelor judiciare naționale 

și ale grupurilor specifice ale societății. 



 
(*) DE. Fiecare stat federal, precum și nivelul federal decide individual ce informații să oferr on-line. 
 

- Regulile „Digital-ready” – 

 

Utilizarea soluțiilor digitale în cauze civile/comerciale, administrative și penale necesită adesea 

o reglementare adecvată în normele procedurale naționale. Figura 40 ilustrează posibilitatea ca 

diverși actori să participe prin intermediul tehnologiei de comunicare la distanță (cum ar fi 

videoconferința) și reflectă situația actuală în ceea ce privește admisibilitatea probelor digitale. 

 

 
(*) maxim posibil: 12 puncte. Pentru fiecare criteriu, s-au acordat două puncte dacă există posibilitatea în toate cazurile 
civile/comerciale, administrative și penale (în cazurile penale, posibilitatea de audiere a părților a fost împărțită pentru a acoperi 
atât inculpații, cât și victimele). Punctele sunt împărțite la două, atunci când posibilitatea nu există în toate cazurile. Pentru statele 
membre care nu fac distincție între cauzele civile/comerciale și cele administrative, s-a acordat același număr de puncte pentru 
ambele domenii. LU, CY şi HR: nimic pentru cauzele administrative. 

 

 

 



 

- Utilizarea instrumentelor digitale – 
Dincolo de normele procedurale pregătite pentru digitalizare, instanțele și serviciile de 

urmărire penală trebuie să dispună de instrumentele și infrastructurile adecvate care să permită 

comunicarea la distanță și accesul de la la distanță la locul de muncă. De asemenea, sunt 

necesare infrastructuri și echipamente adecvate pentru comunicarea electronică securizată între 

instanțe/servicii de urmărire penală și profesioniști și instituții din domeniul juridic (figurile 42 

și 43). 

TIC, inclusiv tehnologia inovatoare, joacă un rol important în sprijinirea activității 

autorităților judiciare, contribuind astfel în mod semnificativ la calitatea sistemelor de justiție. 

Disponibilitatea diferitelor instrumente digitale de care dispun judecătorii, procurorii și 

personalul judiciar poate raționaliza procesele de lucru, poate asigura alocarea echitabilă a 

volumului de muncă și poate conduce la o reducere semnificativă a timpului. 

 

 
(*) maxim posibil: 7 puncte. Pentru fiecare criteriu, s-a acordat un punct în cazul în care instanțele judecătorești și, respectiv, 
parchetele utilizează o anumită tehnologie, iar 0.5 puncte au fost acordate atunci când tehnologia nu este utilizată constant de 
acestea. 
 

Comunicarea electronică securizată poate contribui la îmbunătățirea calității sistemelor 

de justiție. Posibilitatea ca instanțele să comunice electronic între ele, precum și cu 

profesioniștii din domeniul juridic și alte instituții, poate raționaliza procesele și poate reduce 

necesitatea comunicării pe suport de hârtie și a prezenței fizice, ceea ce ar duce la o reducere a 

duratei activităților preliminare și a procedurilor judiciare. 

 



 
(*) maxim posibil: 5 puncte. Pentru fiecare criteriu, s-a acordat un punct în cazul în care există o comunicare electronică securizată 
pentru instanțe. 0.5 a fost acordat atunci când nu se utilizează în toate cazurile. 
 

Serviciile de urmărire penală sunt esențiale pentru funcționarea sistemului de justiție 

penală. De asemenea, ele pot beneficia de accesul la un canal electronic de comunicare 

securizat, care ar putea facilita activitatea acestora și ar putea duce la îmbunătățirea calității 

procedurilor judiciare. Posibilitatea unei comunicări electronice securizate între serviciile de 

urmărire penală și autoritățile de anchetă, avocații și instanțele din domeniul apărării, ar sprijini 

pregătirea mai eficientă a procedurilor în fața instanței. 

 

 
 
(*) maxim posibil: 5 puncte. Pentru fiecare criteriu, s-a acordat un punct în cazul în care parchetul dispune de o comunicare 
electronică securizată. 0.5 a fost acordat atunci când nu se utilizează în toate cazurile. Disponibilitatea instrumentelor de 
comunicare electronică în cadrul parchetelor include comunicarea cu avocații angajați de parchet. 
 

- Acces online la instanțele judecătorești – 

Capacitatea de a parcurge pași specifici în cadrul unei proceduri judiciare prin mijloace 

electronice este o parte importantă a calității sistemelor de justiție. Depunerea electronică a 

cererilor, posibilitatea de a monitoriza și de a avansa o procedură online sau de a accesa serviciul 

electronic de documente pot facilita în mod concret accesul la justiție al cetățenilor și al 

întreprinderilor (sau al reprezentanților lor legali) și pot reduce întârzierile și costurile. 

Disponibilitatea unor astfel de servicii publice digitale ar ajuta instanțele să se apropie cu un 



pas de cetățeni și de întreprinderi și, prin extensie, ar duce la creșterea încrederii în sistemul 

judiciar. 

 

 
(*) maxim posibil: 9 puncte. Pentru fiecare criteriu, s-a acordat un punct dacă se utilizează în cazurile instanţelor civile/comerciale 
și administrative, respectiv. 0.5 punct au fost acordate atunci când nu se utilizează în toate cazurile. Pentru acele state membre 
care nu disting civil /comercial și administrativ, s-a acordat același număr de puncte pentru ambele domenii. HR: Niciuna pentru 
cazurile administrative. 
 

Utilizarea instrumentelor digitale pentru desfășurarea și urmărirea procedurilor judiciare 

în cazuri penale poate contribui, de asemenea, la garantarea drepturilor victimelor și 

inculpaților. De exemplu, soluțiile digitale pot asigura o comunicare la distanță bazată pe 

încredere între inculpați și avocații acestora, permit inculpaților aflați în detenție să se 

pregătească pentru audiere sau să asiste victimele infracțiunilor în evitarea victimizării 

secundare. 

 
(*) maxim posibil: 6 puncte. Pentru fiecare criteriu, s-a acordat un punct în cazul în care există posibilitatea în toate cazurile penale. 
0.5 punct a fost acordat atunci când posibilitatea nu există în toate cazurile. 



 

Accesul la hotărâri judecătoreşti 

 

Asigurarea accesului online la hotărâri sporește transparența sistemelor de justiție, ajută 

cetățenii și întreprinderile să își înțeleagă drepturile și poate contribui la coerența jurisprudenței. 

Modalitățile de publicare online a hotărârilor judecătorești sunt esențiale pentru crearea unor 

centre de căutare ușor de utilizat care să facă jurisprudența mai accesibilă profesioniștilor din 

domeniul juridic și publicului larg. Accesul continuu la jurisprudență și reutilizarea ușoară 

permit aplicarea unor aplicații inovatoare de „tehnologie juridică” care să sprijine practicienii. 

Publicarea online a hotărârilor judecătorești necesită echilibrarea unei varietăți de 

interese, în limitele stabilite de cadrele juridice și de politici. Regulamentul general privind 

protecția datelor se aplică integral prelucrării datelor cu caracter personal de către instanțe. 

Trebuie găsit un echilibru corect între dreptul la protecția datelor și dreptul la publicitate al 

hotărârilor judecătorești și transparența sistemului judiciar atunci când se evaluează datele care 

urmează să fie făcute publice. Acest lucru vizează în special cazul în care există un interes 

public predominant care justifică divulgarea acestor date. În multe țări, legea sau practica 

impune anonimizarea sau pseudanonimizarea  hotărârilor judecătorești înainte de publicare, fie 

în mod sistematic, fie la cerere. Datele produse de sistemul judiciar sunt, de asemenea, 

reglementate de legislația UE privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul 

public. 

 

Disponibilitatea deciziilor judiciare într-un format care poate fi citit automat facilitează 

un sistem de justiție favorabil algoritmului. 

 

 
(*) maxim posibil: 9 puncte. Pentru fiecare instanță, s-a acordat un punct dacă toate hotărârile sunt disponibile pentru cauze 
civile/comerciale, administrative și penale și, respectiv, 0.5 puncte atunci când sunt disponibile unele hotărâri. Pentru statele 
membre care au doar două instanțe, s-au acordat puncte pentru trei instanțe judecătorești, prin oglindirea instanței superioare 
respective la instanța care nu există. Pentru acele state membre care nu fac distincție între cele două domenii de drept 
(civil/comercial și administrativ), s-a acordat același număr de puncte pentru ambele domenii. BE: pentru cauze civile și penale, 
fiecare instanță este responsabilă de luarea unei decizii privind publicarea propriilor hotărâri, DE: Fiecare stat federal decide cu 
privire la disponibilitatea on-line a hotărârilor în primă instanță. IE: Pentru cazurile penale, cazurile de rezumat nu fac, în general, 
obiectul unei hotărâri scrise. AT: Pentru prima și a doua instanță, judecătorii decid care hotărâri sunt publicate. Deciziile Curții 
Supreme, care resping o cale de atac fără un raționament substanțial, nu sunt publicate. NL: Instanțele judecătorești decid cu 
privire la publicare în conformitate cu criteriile publicate. PT: Pentru cauze civile și penale, o comisie din cadrul instanței decide 
cu privire la publicare. SK: Pentru cauze civile și penale, deciziile luate în cadrul procedurilor în care publicul este exclus de la 
proces și ordinele de plată nu sunt publicate. FI: instanţa decide care hotărâri sunt publicate 
 



 
 
 

3.2.5. Rezumat privind calitatea sistemelor de justiție 
 

         Accesul facil, resursele suficiente, instrumentele eficiente de evaluare și digitalizarea sunt 

factorii care contribuie la o calitate ridicată a sistemelor de justiție. Cetățenii și întreprinderile 

așteaptă decizii de înaltă calitate din partea unui sistem judiciar eficient. Tabloul de bord al UE 

din 2021 privind justiția dezvoltă analiza comparativă a acestor factori. 

 

Accesibilitate 

 Această ediţie analizează din nou o serie de elemente care contribuie la un sistem de 

justiţie favorabil cetăţenilor. 

Disponibilitatea asistenței judiciare și nivelul taxelor judiciare au un impact major asupra 

accesului la justiție, în special pentru persoanele sărace. Figura 23 arată că, în unele state 

membre, consumatorii ale căror venituri se situează sub pragul de sărăcie al Eurostat nu ar 

beneficia de asistență juridică. În comparație cu 2019, accesibilitatea asistenței juridice a fost 

înăsprită în aproximativ o treime din statele membre și s-a extins în cinci state membre, în 

special în ceea ce privește asistența juridică necesară. Această evoluție este conformă cu 

tendința pe termen lung, în care asistența juridică a devenit mai puțin accesibilă în unele state 

membre. Nivelul taxelor judiciare (graficul 24) a rămas în mare măsură stabil din 2016, deși 

mai multe state membre au ridicat nivelul taxelor judiciare pentru creanţele cu valoare redusă. 

Sarcina taxelor judiciare continuă să fie proporțional mai mare în cazul cererilor cu valoare 

redusă. Dificultatea de a beneficia de asistență juridică, combinată cu niveluri ridicate ale 

taxelor judiciare în unele state membre, ar putea avea un efect disuasiv pentru persoanele care 

se confruntă cu sărăcia în ceea ce privește accesul la justiție. 

Nivelul taxelor judiciare pentru litigiile comerciale (graficul 25) variază considerabil de 

la un stat membru la altul (de la 0.1 % la 6 % din valoarea creanței), doar două state membre 

neavând nicio taxă judiciară. Figura 26 arată în ce măsură costurile juridice pot fi recuperate de 

către partea câștigătoare într-un caz comercial. Diferențele mari în ceea ce privește recuperarea 

taxelor legale pentru faza litigioasă apar atât între statele membre cu și fără un sistem de taxe 



legal, cât și în cadrul acestor grupuri (în special între sistemele de taxe legale mai mari și mai 

puțin generoase). În plus, în multe state membre, costurile de recuperare a cheltuielilor judiciare 

depind de puterea discreționară a instanțelor. Nivelul de generozitate al sistemului de recuperare 

a taxelor judiciare poate avea fie un efect de stimulare, fie un efect descurajant asupra 

probabilității de a depune un caz și, prin urmare, asupra accesului general la justiție. 

 

Tabloul de bord al UE din 2021 privind justiția extinde analiza modalităților prin care 

statele membre promovează utilizarea voluntară a metodelor alternative de soluționare a 

litigiilor (SAL) (graficul 27) pentru litigiile private, în special posibilitatea de a utiliza 

tehnologiile digitale. Șaptesprezece state membre prevăd posibilitatea de a initia proceduri sau 

de a depune o cerere de despăgubire și de a prezenta documente justificative online în anumite 

tipuri de litigii. În 19 state membre, părțile pot fi informate electronic cu privire la inițierea 

procedurii și la diferitele etape ale acesteia, iar în 12 state membre pot plăti online taxele 

aplicabile. În 8 state membre, pot fi utilizate tehnologii precum aplicațiile de inteligență 

artificială sau chatbots pentru a facilita depunerea și soluționarea litigiilor. 

Pentru a doua oară, tabloul de bord al UE privind justiția din 2021 prezintă o imagine 

de ansamblu consolidată a măsurilor luate de statele membre pentru un sistem de justiție 

favorabil copiilor (graficul 28). Toate statele membre fac cel puțin anumite acțiuni, cel mai 

frecvent având măsuri pentru audieri prietenoase cu copiii (inclusiv cu setările) și pentru 

prevenirea mai multor audieri ale unui copil. Aproape toate statele membre oferă, de asemenea, 

cursuri de formare pentru judecători în domeniul justiției favorabile copilului. 

 

Resurse 

Sistemele de justiție de înaltă calitate din statele membre necesită un nivel suficient de 

resurse financiare și umane, inclusiv investițiile necesare în infrastructura fizică și tehnică, 

formarea corespunzătoare și continuă, precum și discompetența în rândul judecătorilor, inclusiv 

echilibrul între sexe. Tabloul de bord al UE privind justiția din 2021 arată: 

În ceea ce privește resursele financiare, datele arată că, în general, în 2019, cheltuielile 

totale ale administrației publice pentru instanțele judecătorești au continuat să rămână în mare 

parte stabile în statele membre, cu diferențe semnificative în ceea ce privește sumele reale, atât 

în EUR pe cap de locuitor, cât și ca procent din PIB între statele membre persistă (cifrele 29 și 

30). Aproape toate statele membre și-au mărit cheltuielile pe cap de locuitor în 2019 (o creștere 

față de 2018), iar majoritatea și-au mărit, de asemenea, cheltuielile ca procent din PIB. 

Ca și în 2020, tabloul de bord al UE privind justiția din 2021 arată, de asemenea, 

defalcarea cheltuielilor totale în diferite categorii bazate pe datele colectate de Eurostat. Figura 

31 prezintă diferențe majore între statele membre în ceea ce privește modelele de cheltuieli. Pe 

de o parte, în timp ce salariile judecătorilor și ale personalului instanțelor (inclusiv contribuțiile 

sociale) reprezintă cea mai mare parte din majoritatea statelor membre, investițiile în active 

fixe, cum ar fi construcția de instanțe și programele informatice reprezintă o cotă mai mică. Pe 

de altă parte, cheltuielile privind costurile de funcționare (de exemplu, închirierea de clădiri, 

asistența juridică și alte consumabile) sunt semnificativ mai mari în câteva state membre decât 

în majoritatea celorlalte state membre. Această defalcare a rămas relativ stabilă de la an la an. 

 

Femeile reprezintă în continuare mai puțin de 50% din judecători la nivelul instanțelor 

supreme din majoritatea statelor membre (graficul 33). Evoluția de-a lungul perioadei de trei 

ani, cuprinsă între 2018 și 2020, arată că tendințele diferă de la un stat membru la altul, însă 

proporția femeilor care judecă în instanțele supreme a crescut din 2010 în majoritatea statelor 

membre. 

În ceea ce privește formarea judecătorilor, în timp ce aproape toate statele membre 

asigură cel puțin o formare continuă a judecătorului, mai puține oferă formare în domeniul 



competențelor INFORMATICE, al gestionării instanțelor și al eticii judiciare. Comparativ cu 

anul precedent, ponderea judecătorilor care participă la formarea în DOMENIUL 

competențelor INFORMATICE a crescut ușor (figura 35). În ceea ce privește formarea în 

vederea comunicării cu grupurile vulnerabile de părți (graficul 36), majoritatea statelor membre 

oferă cursuri de formare privind victimele violenței bazate pe gen și mai mult de jumătate dintre 

statele membre oferă cursuri de formare privind practicile sensibile la gen, solicitanții de azil 

sau persoanele cu diferite origini culturale, religioase, etnice sau lingvistice. În aproximativ 

jumătate din statele membre sunt disponibile cursuri de formare privind comunicarea cu 

persoanele cu deficiențe de vedere sau de auz. Formarea privind sensibilizarea și abordarea 

dezinformării este disponibilă numai în puțin mai mult de jumătate din statele membre. 

 

Instrumente de evaluare 

Utilizarea anchetelor în rândul utilizatorilor instanțelor și al profesioniștilor din 

domeniul juridic (graficul 37) a fost ușor mai ridicată în 2019 decât în anii precedenți, un număr 

stabil de state membre optând să nu efectueze anchete. Cu toate acestea, se pare că există o 

oarecare variabilă în ceea ce privește statele membre care nu au efectuat anchete, indicând că 

uneori anchetele se desfășoară doar o dată la doi ani/la câțiva ani. Accesibilitatea, serviciul 

pentru clienți, audierile în instanță și hotărârile judecătorești, precum și încrederea generală în 

sistemul judiciar rămân subiecte recurente pentru anchete, însă doar câteva state membre au 

întrebat despre satisfacția grupurilor cu nevoi speciale sau despre informarea cetățenilor cu 

privire la drepturile lor. Toate statele membre care au utilizat anchete au asigurat, de asemenea, 

monitorizarea (graficul 38), deși amploarea acestei acțiuni subsecvente variază foarte mult. 

Rezultatele au fost, în general, incluse în rapoarte anuale sau specifice și, în multe state membre, 

au fost utilizate pentru a evalua necesitatea modificării legislației. 

 

Digitalizare 

Începând cu ediția din 2021, tabloul de bord al UE privind justiția include o componentă 

extinsă care examinează în detaliu aspectele legate de digitalizarea justiției. Deși majoritatea 

statelor membre utilizează deja soluții digitale în diferite contexte și în diferite grade, există o 

marjă semnificativă de îmbunătățire. 

Aproape toate statele membre oferă acces la unele informații online despre sistemul lor judiciar, 

inclusiv la un portal web centralizat cu forme online și educație interactivă privind drepturile 

legale (graficul 39). Diferențe apar în ceea ce priveşte conținutul informațiilor și cât de adecvat 

este să răspundă nevoilor oamenilor. De exemplu, doar un număr limitat de state membre permit 

persoanelor să afle dacă sunt eligibile pentru asistență juridică prin intermediul unei simulări 

online interactive. Cu toate acestea, în majoritatea statelor membre sunt disponibile un site-uri 

cu formulare online pentru public și întreprinderi sau informații pentru vorbitori non-nativi. 

Mai puțin de jumătate dintre statele membre dispun de norme procedurale gata de 

utilizare în format digital, care permit utilizarea comunicării la distanță și admisibilitatea 

probelor numai în format digital. În celelalte state membre, acest lucru este posibil numai în 

situații limitate. 

În ceea ce privește utilizarea tehnologiei digitale de către instanțe și de către serviciile 

de urmărire penală, majoritatea statelor membre dispun deja de diferite instrumente digitale la 

dispoziția instanțelor, procurorilor și membrilor personalului. În timp ce majoritatea statelor 

membre dispun de sisteme de gestionare a cazurilor, sisteme de videoconferință și posibilitatea 

de a lucra la distanță, este încă necesar să se înregistreze progrese suplimentare în vederea 

punerii la dispoziție pe scară mai largă a sistemelor automate de alocare a cazurilor, a 

informațiilor artificiale și a instrumentelor bazate pe blockchain. 

 



În majoritatea statelor membre, instanțele dispun de instrumente electronice securizate 

pentru comunicare. Cu toate acestea, într-o serie de state membre, instanțele pot comunica prin 

intermediul unor soluții electronice securizate numai cu anumiți profesioniști din domeniul 

juridic și/sau cu anumite autorități naționale. În cazul serviciilor de urmărire penală, mai puțin 

de o treime din statele membre asigură în mod cuprinzător comunicarea electronică securizată 

cu profesioniștii din domeniul juridic și cu instituțiile naționale. 

În cazuri civile/comerciale și administrative, majoritatea statelor membre oferă 

cetățenilor și întreprinderilor (sau reprezentanților lor legali) acces online la cazurile lor în curs 

de desfăşurare sau soluţionate, deși în diferite grade. Cu toate acestea, în cazurile penale din 

majoritatea statelor membre, inculpații și victimele au posibilități foarte limitate de a urmări 

sau de a efectua o parte din cazuri utilizând soluții digitale, în timp ce în unele state membre 

această posibilitate nu există. 

 

În comparație cu anii precedenți, accesul online la hotărârile judecătorești (graficul 46) 

nu a progresat, în special în ceea ce privește publicarea hotărârilor în cea mai înaltă instanță: 17 

state membre publică toate hotărârile civile/comerciale și de interes administrativ, iar 15 state 

membre publică, de asemenea, hotărârile penale în ultimă instanță. Aceste cifre invită toate 

statele membre să se îmbunătățească în continuare, deoarece deciziile în instanță joacă un rol 

important pentru coerența jurisprudenței. Nici publicarea hotărârilor pronunţate de instanțele 

secundare nu a progresat. În 2020, numai 9 state membre au publicat online toate hotărârile 

civile/comerciale și administrative ale instanțelor secundare, iar 6 state membre au făcut acest 

lucru, de exemplu, în cazul hotărârilor penale pronunţate de instanţele secundare. 

Tabloul de bord al UE privind justiția din 2021 continuă să analizeze mecanismele 

existente în statele membre care pot contribui la elaborarea de decizii judiciare care pot fi citite 

automat (graficul 47). Toate statele membre dispun de anumite mecanisme cel puțin pentru 

cazuri civile/comerciale, administrative însă în cauzele penale se poate observa o variație 

considerabilă între statele membre. Se pare că instanțele administrative sunt relativ mai 

avansate în ceea ce privește crearea factorilor care să permită crearea unui sistem de justiție 

favorabil algoritmului. În general, se poate observa o tendință de a introduce mai multe 

aranjamente, în special în ceea ce privește disponibilitatea metadatelor în hotărârile privind 

cuvintele-cheie, data deciziilor și reglementarea datelor cu caracter personal în hotărârile 

publicate. Comparativ cu 2019, majoritatea statelor membre au raportat o îmbunătățire în 2020. 

Sistemele de justiție în care au fost instituite măsuri de modelare a hotărârilor în conformitate 

cu standardele care permit lizibilitatea lor par să aibă capacitatea de a obține rezultate mai bune 

în viitor. 

 

3.3. Independența 

Independența judiciară, care este parte integrantă a sarcinii de luare a deciziilor 

judiciare, este o cerință care rezultă din principiul protecției judiciare efective menționat la 

articolul 19 din TUE şi din dreptul la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe judecătorești, 

consacrat de articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a UE (81). Această cerință 

presupune: 

(a) independenta externa, atunci cand organismul in cauza isi exercita functiile in mod autonom, 

fara a fi supus niciunei constrângeri ierarhice sau subordonata vreunui alt organism si fără a lua 

ordine sau instrucţiuni de la orice sursa, fiind astfel protejate împotriva intervențiilor externe 

sau a presiunilor care pot afecta judecata independentă a membrilor săi și pot influența deciziile 

acestora; și 

(b) independenta si impartialitatea interna, atunci cand se mentine o distanta egala fata de partile 

la procedura si de interesele lor respective in ceea ce priveste obiectul acestor proceduri. 



Independența sistemului judiciar garantează că toate drepturile pe care le au persoanele 

în temeiul dreptului UE vor fi protejate și că valorile comune pentru statele membre prevăzute 

la articolul 2 din TUE, în special valoarea statului de drept, vor fi protejate. Păstrarea ordinii 

juridice a UE este fundamentală pentru toți cetățenii și întreprinderile ale căror drepturi și 

libertăți sunt protejate în temeiul legislației UE. 

Independența sistemului judiciar este un factor care stimulează creșterea economică, 

întrucât lipsa de independență percepută poate descuraja investițiile. Pe lângă indicatorii privind 

percepția independenței judiciare față de diverse surse, tabloul de bord prezintă o serie de 

indicatori privind modul în care sunt organizate sistemele de justiție pentru a proteja 

independența judiciară în anumite tipuri de situații în care independența ar putea fi în pericol. 

Acest lucru va contribui la o mai mare transparență a sistemului judiciar. Tabloul de bord 

prezintă indicatori privind autoritățile implicate și statutul candidaților pentru numirea 

judecătorilor Curții Supreme, o imagine de ansamblu a competențelor ierarhice în cadrul 

serviciilor de urmărire penală, precum și posibilitatea de a avea o revizuire a unei decizii a unui 

procuror de a nu judeca un caz. 

 

3.3.1. Percepţia independenţei justiţiei 

 

 
(*) statele membre sunt ordonate în primul rând în funcţie de procentul respondenților care au declarat că independența instanțelor 
și a judecătorilor este foarte bună sau destul de bună (total bună); Dacă unele state membre au același procent din totalul binelui, 
atunci sunt contrabalansate de procentul respondenților care au declarat că independența instanțelor și a judecătorilor este destul 
de proastă sau foarte proastă (total proastă); Dacă unele state membre au același procent din totalul binelui și al totalului rău, 
atunci sunt contrabalansate de procentul respondenților care au declarat că independenţa instanțelor și judecătorilor este foarte 
bună;  
 

Graficul 49 prezintă principalele motive invocate de respondenți pentru percepția lipsei de 

independență a instanțelor și a judecătorilor. Participanţii din rândul publicului larg, care au 

apreciat independența sistemului judiciar ca fiind "destul de rea” sau "foarte rea”, ar putea alege 

între trei motive pentru a-și explica ratingul. Statele membre sunt enumerate în aceeași ordine 

ca în figura 48. 

 



 
 

 
(*) statele membre sunt ordonate în primul rând în funcţie de procentul respondenților care au declarat că independența instanțelor 
și a judecătorilor este foarte bună sau destul de bună (total bună); Dacă unele state membre au același procent din totalul binelui, 
atunci sunt contrabalansate de procentul respondenților care au declarat că independența instanțelor și a judecătorilor este destul 
de proastă sau foarte proastă (total proastă); Dacă unele state membre au același procent din totalul binelui și al totalului rău, 
atunci sunt contrabalansate de procentul respondenților care au declarat că independenţa instanțelor și judecătorilor este foarte 
bună;  
 

Graficul 51 prezintă principalele motive invocate de respondenți pentru percepția lipsei 

de independență a instanțelor și a judecătorilor. Respondenții din rândul întreprinderilor, care 

au considerat independența sistemului judiciar ca fiind "destul de rea” sau "foarte rea”, ar putea 

alege între trei motive pentru a-și explica ratingul. Statele membre sunt enumerate în aceeași 

ordine ca în figura 50. 

 



 
 

3.3.2. Independența structurală 

Garanțiile de independență structurală necesită norme, în special în ceea ce privește 

componența instanței și numirea, durata serviciului și motivele abținerii, respingerea și 

demiterea membrilor acesteia, pentru a risipi orice dubiu rezonabil în mintea indivizilor cu 

privire la caracterul imparţial al acestei instanțe față de factorii externi și neutralitatea acesteia 

în ceea ce privește interesele de care dispune. Aceste reguli trebuie, in special, sa fie de asa 

natura incat sa impiedice nu numai orice influenta directa, sub forma de instructiuni, ci si 

tipurile de influenta care sunt mai indirecte si care pot avea un efect asupra deciziilor 

judecatorilor in cauza. 

Au fost elaborate standarde europene, în special de către Consiliul Europei, de exemplu 

în cadrul „Recomandărilor Consiliului Europei către judecători din 2010: Independență, 

eficiență și responsabilități. Tabloul de bord al UE privind justiția prezintă anumiți indicatori 

cu privire la aspecte care sunt relevante în evaluarea modului în care sunt organizate sistemele 

de justiție pentru a proteja independența sistemului judiciar. 

În special, această ediție a tabloului de bord al UE privind justiția conține noi indicatori 

privind autoritățile implicate și statutul candidaților pentru numirea judecătorilor Curții 

Supreme (figurile 52 - 54) . De asemenea, prezintă o imagine de ansamblu a puterilor ierarhice 

din cadrul serviciilor de urmărire penală, precum și posibilitatea de a avea o revizuire a unei 

decizii a unui procuror de a nu judeca un caz (figurile 55 - 57). Cifrele prezintă cadrele naționale 

așa cum erau în vigoare în decembrie 2020. 

Cifrele prezentate în tabloul de bord nu oferă o evaluare și nu prezintă date cantitative 

privind eficacitatea garanțiilor. Acestea nu sunt destinate să reflecte complexitatea și detaliile 

garanțiilor. Existența mai multor garanții nu asigură, în sine, eficacitatea unui sistem judiciar.  

De asemenea, trebuie remarcat faptul că punerea în aplicare a politicilor și practicilor de 

promovare a integrității și de prevenire a corupției în cadrul sistemului judiciar este, de 

asemenea, esențială pentru garantarea independenței judiciare. În cele din urmă, protecția 

eficientă a independenței judiciare necesită, de asemenea, dincolo de normele necesare, o 

cultură a integrității și imparțialității, împărtășită de magistrați și respectată de societatea în 

general. 

 

Numirea judecătorilor Curții Supreme 

Instanțele supreme, în calitate de instanțe judecătorești definitive, sunt esențiale pentru 

a asigura aplicarea uniformă a legii în statele membre. Este de competența statelor membre să 



organizeze procedura de numire a judecătorilor Curții Supreme pentru a asigura independența 

și imparțialitatea acestora. În acest sens, legislația europeană impune statelor membre să se 

asigure că, odată numiți, judecătorii sunt liberi de influență sau de siguranță cu privire la 

exercitarea rolului lor de către autoritatea împuternicită să facă numiri. Este, de asemenea, 

necesar să se asigure că anumite condițiile de fond și normele procedurale detaliate care 

reglementează adoptarea deciziilor de numire sunt de așa natură încât să nu poată da naștere la 

îndoieli rezonabile, în mintea persoanelor fizice, în ceea ce privește imparţialitatea judecătorilor 

vizați de factorii externi și neutralitatea acestora în ceea ce privește interesele pe care le au.  

Participarea organismelor independente, cum ar fi consiliile judiciare, la procesul de 

numire judiciară poate, în principiu, să contribuie la realizarea acestui proces mai obiectiv, cu 

condiția ca un astfel de organism să fie el însuși suficient de independent de legislativ și de 

executiv. 

 

Figura 52 prezintă o imagine de perspectivă a organismelor și autorităților care propun 

judecători pentru numirea lor în calitate de judecători ai Curții Supreme și a autorităților care îi 

desemnează, precum și a autorităților consultate (de exemplu, judecătorii). 

 

 
(*)AT:propunere: camera specială a Curții Supreme; numirea președintelui la sfatul ministrului justiției. LU: propunerea și numirea: 
Cour supérieure de justice. DE: propunere: Richterwahlausschuss (Comitetul pentru alegerea judecătorilor, format din miniștrii 
justiției din cele 16 de state federale și 16 membri, desemnați de parlamentul federal („Bundestag”) sau de Ministerul Justiției; 
numire: Richterwahlausschus în urma consultanței consultative a Präsidialrat (Consiliul prezidențial al Curții Supreme, format din 
președintele și judecători, selecționaţi de toți judecătorii Curții, oferă o opinie motivată cu privire la aptitudinea personală și 
profesională a candidatului) și cu acordul obligatoriu al ministrului justiției; Numirea oficială de către președinte. SK Propunerea: 
Președinți de instanță sau Consiliu judiciar; numire: Șef de stat la recomandarea Consiliului judiciar. SE: Propunerea : Comisia 
de propuneri a judecătorilor; numire: Guvern. HR: Propunere: Candidații înșiși se înscriu pentru concurs. EE: Propunerea: 
Preşedintelui Curții Supreme după deschiderea concursului; Preşedintele ia în considerare mai întâi opinia Curții Supreme en 
banc și a Consiliului de administrație al instanțelor. NL: Propunere: Curtea Supremă; numire: Parlament. PL: Propunere: Consiliul 
judiciar național; numirea: Președintele Republicii. RO: nici o propunere de numire: Concurs desfășurat de Consiliul superior al 
Magistraturii prin intermediul Institutului național al Magistraturii. CY Președintele numește la propunerea președintelui Curții 
Supreme. EL: Propunerea: Ministrul justiției; numire: Consiliul judiciar, urmat de un decret prezidențial de punere în aplicare a 
deciziei. BG: Nicio propunere: Procedura în domeniul concurenței; numirea: Colegiul respectiv al Consiliului judiciar Suprem. LT: 
Graficul reflectă procesul de judecare a Curții Supreme. Un judecător al Curții Supreme este numit de Seimas (propunere: 
Președintele Republicii). Candidații selectați de Comisia de selecție. De asemenea, Consiliul judiciar îl sfătuiește pe președinte; 
numire: numirea: Parlamentul..judecătorii Curții administrative Supreme sunt numiți de președintele Republicii. LV: Propunerea: 
Președintele Curții cu avizul obligatoriu al Departamentului Curții Supreme; numirea: Parlamentul pentru candidații externi și 
Consiliul judiciar pentru judecători. IT: la  propunerea CPGA, Președintele Republicii emite un decret privind numirea judecătorilor 
Consiliului de stat. FR: Autoritatea împuternicită să facă numiri este președintele Republicii, care trebuie să numească în mod 
oficial judecătorii (în urma avizului CSM) printr-un decret. BE: Propunerea: Consiliul judiciar cu un aviz obligatoriu din partea Curții 
Supreme. DK: Consiliul numiri judiciare, cu o procedură de verificare de către Curtea Supremă, propune un candidat la funcția de 
ministru al justiției (numirea oficială de către șeful statului). IE: propunere: Consiliul consultativ pentru numiri judiciare selectează 
candidații care nu dețin deja funcții judiciare și îi recomandă guvernului ca fiind adecvaţi pentru numirea în funcție judiciară. 
Guvernul poate selecta pentru numirea în funcție judiciară superioară; numirea: Președintele Irlandei la recomandarea guvernului. 
HU: Președintele Kuriei informează președintele OBH (Oficiul național al Magistraturii) atunci când postul de judecător este 
vacant. Președintele OBH anunță o o cerere publică de candidaturi pentru postul vacant. Colegiul competent al Kuriei emite o 
opinie cu privire la fiecare solicitant printr-un vot secret. Se dă un scor  de la 0-20 candidaților. Consiliul judiciar al Kuriei îşi 



formează o opinie despre solicitanți și îi clasifică, oferindu-le scoruri pentru a le evalua abilitățile și atributele. Scorurile sunt definite 
prin decretul ministrului Justiției. Scorurile pot fi aceleași ca și în cazul tuturor pozițiilor inferioare. Președintele Kuriei poate decide 
după cum urmează: a) să numească primul candidat clasat. În cazul în care solicitantul nu a fost judecător înainte, Președintele 
Kuriei trebuie să trimită cererea președintelui Republicii pentru a-l numi în funcţia de judecător; b) dacă președintele Kuriei dorește 
să numească candidatul clasat pe locul 2 sau pe locul 3, acesta are nevoie de aprobarea Consiliului judiciar național (OBT). El / 
ea trebuie să își justifice motivele într-o propunere adresată OBT. Al doilea sau al treilea candidat clasat poate fi numit numai în 
cazul în care OBT își dă consimțământul; c) anularea cererii în cazul în care nu există o cerere admisibilă, consiliul judiciar a 
încălcat regulamentul de procedură, numirea ar provoca conflict de interese, justificarea insuficientă a consiliului judiciar, 
modificarea volumului de muncă, etc. MT: Propunere: Prim-ministru cu consultanță din partea Comisiei pentru administrarea 
Justiției; numire: Șef de stat la recomandarea prim-ministrului. ES numirea: Șeful statului (Regele) la recomandarea Consiliul 
judiciar. 
 

Graficul 53 arată dacă numirea judecătorilor Curții Supreme este posibilă numai pentru 

judecătorii existenți sau dacă pot fi numiți candidați externi ca judecători ai Curții Supreme; fie 

în conformitate cu aceeași procedură ca și judecătorii, fie în conformitate cu o procedură 

specială aplicabilă numai persoanelor care nu sunt deja judecători în instanțele civile, penale 

sau administrative. 

 

 
 
 

Graficul 54 prezintă competența puterii executive și a parlamentului în ceea ce privește 

numirea judecătorilor în funcţia de judecători ai Curții Supreme la prezentarea de către 

autoritățile care formulează propunerea (de exemplu Consiliul judiciar sau instanța 

judecătorească). Dimensiunea coloanei depinde de posibilitatea ca executivul sau parlamentul 

să respingă un candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă, indiferent dacă poate alege 

doar dintre candidații propuși sau dacă poate alege și numi orice alt candidat, chiar dacă nu sunt 

propuse de autoritatea competentă. În cazul în care nu este numit un candidat, o garanție 

importantă este obligația de a furniza motivele și posibilitatea de a efectua un control judiciar 

al deciziei. 

 



 
 

- garanții privind funcționarea serviciilor de urmărire penală naționale în UE - 

Urmărirea penală joacă un rol major în sistemul judiciar penal, precum și în cooperarea 

dintre statele membre în materie de infracțiuni. Buna funcționare a serviciului de urmărire 

penală națională este esențială pentru combaterea eficientă a criminalității, inclusiv a 

criminalității economice și financiare, cum ar fi spălarea banilor și corupția.  

Potrivit Curții de Justiție a jurisprudenței UE, în contextul deciziei-cadru privind 

mandatul european de arestare, Parchetul poate fi considerat autoritate judiciară a unui stat 

membru în scopul emiterii și executării unui mandat european de arestare ori de câte ori poate 

acționa independent, fără a fi expus riscului de a fi supus, direct sau indirect, unor indicaţii sau 

instrucțiuni într-un caz specific din partea executivului, cum ar fi un Ministrul Justiției. 

 

Organizarea serviciilor naționale de urmărire penală variază în UE și nu există un model 

uniform pentru toate statele membre. Totuşi, există o tendință generală de a avea o procuratură 

mai independentă, mai degrabă decât una subordonată sau legată de executiv. Potrivit 

Consiliului consultativ al procurorilor europeni, un serviciu de urmărire penală eficient și 

autonom, dedicat respectării statului de drept și a drepturilor omului în administrarea justiției, 

este unul dintre pilonii unui stat democratic. Indiferent de modelul sistemului judiciar național 

sau de tradiția juridică în care este ancorat, Standardele europene impun statelor membre să ia 

măsuri eficiente pentru a garanta că procurorii publici își pot îndeplini atribuțiile și 

responsabilitățile profesionale în condiții juridice și organizaționale adecvate și fără interferențe 

nejustificate. În special, atunci când guvernul dă instrucțiuni de natură generală, de exemplu cu 

privire la politica în domeniul criminalității, aceste instrucțiuni trebuie să fie făcute în scris și 

publicate într-un mod adecvat. În cazul in care guvernul are competenta de a da instructiuni 

pentru judecarea unui caz specific, aceste instructiuni trebuie sa aiba garantii adecvate. 

 În conformitate cu Recomandarea din 2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului 

Europei, instrucțiunile de neîncepere a urmăririi penale ar trebui, în principiu, să fie interzise 

sau să fie excepționale și supuse unor garanții specifice. Părțile interesate (inclusiv victimele) 

ar trebui să poată contesta o decizie a unui procuror public de a nu urmări penal un caz, care 

oferă, de asemenea, o formă de răspundere a procurorilor. 

Pentru a prezenta autonomia serviciilor de urmărire penală în statele membre, cifrele de 

mai jos oferă o imagine de ansamblu a competențelor ierarhice în cadrul serviciilor de urmărire 

penală, precum și posibilitatea de a avea o revizuire a unei decizii a unui procuror de a nu urmări 

un caz. Aceste cifre nu evaluează funcționarea eficace a serviciilor de urmărire penală, ceea ce 

necesită o evaluare calitativă ținând seama de circumstanțele specifice ale fiecărui stat membru. 



 

Figura 55 prezintă principalele competențe de conducere ale Procurorului General în ceea ce 

privește procurorii de rang inferior: 

1) să emită orientări generale privind politica de urmărire penală; 

2) dă instrucțiuni privind urmărirea penală în cazuri individuale; 

3) evaluarea unui procuror; 

4) promovarea unui procuror; 

5) eliminarea unui caz individual care a fost atribuit unui procuror (transferul unui caz); 

6) decide cu privire la o măsură disciplinară privind un procuror; și 

7) transferă procurorii fără consimțământul acestora. 

În afară de aceste competențe principale de gestionare selectate, procurorul general sau 

alte autorități pot avea competențe suplimentare în ceea ce privește serviciile naționale de 

urmărire penală. Trebuie remarcat faptul că alte autorități pot avea un rol în competențele de 

administrare enumerate mai sus (de exemplu, o instanță disciplinară poate decide cu privire la 

anumite măsuri disciplinare) . 

 

 
 

Figura 56 prezintă o imagine de ansamblu factuală a principalelor competențe de conducere ale 

procurorilor de rang superior în raport cu procurorii de rang inferior, și anume: 

• oferă instrucțiuni privind urmărirea penală în cazuri individuale; 

• inversarea, modificarea sau anularea unei decizii de investigare a unei plângeri penale, a unei 

informații sau a unui raport; 

• inversarea, modificarea sau anularea unei decizii de întrerupere a unei investigații în curs 

• să anuleze, să modifice o decizie de urmărire penală; și 

• eliminarea unui caz individual care a fost atribuit unui procuror (transferul unui caz). În afară 

de aceste competențe principale de conducere selectate, este posibil ca procurorii cu funcție de 

conducere să aibă alte competențe care nu sunt enumerate mai sus. 

 



 
(*) FR: Procurorii superiori pot da instrucțiuni în cazul unei contrestaţii împotriva renunţării la un caz (classements sans suite). IT: 
renunţarea trebuie să fie motivată și emisă în formă scrisă. LT: Procurorul superior nu are competența de a da instrucțiuni cu 
privire la tipul de decizie procedurală care trebuie luată. Procurorul superior nu are dreptul de a scoate un procuror din ancheta 
preliminară. NL: În ceea ce privește instrucțiunile în cazuri individuale, legea prevede un temei juridic pentru ca procurorii superiori 
să ofere instrucțiuni generale sau specifice. Legea nu specifică în ce domeniu (de exemplu, cazuri specifice). Prin urmare, practica 
tinde să varieze de la o secțiune de urmărire penală la alta pentru ca procurorii superiori să ofere instrucțiuni pentru cazuri 
specifice. 

 

Figura 57 prezintă autoritățile care decid cu privire la o cerere de revizuire a unei decizii 

dată de un procuror de a nu urmări penal într-un caz individual. Acesta arată cine efectuează o 

verificare a activității procurorilor individuali, verificare ce are impact asupra funcționării 

serviciului de urmărire penală. În conformitate cu standardele europene, decizia de a nu urmări 

penal creează o problemă în ceea ce privește responsabilitatea procurorilor, motiv pentru care 

o cale de atac este importantă. În unele state membre, această decizie este revizuită de diferite 

autorități: fie procurori superiori (inclusiv, dacă este cazul, procurori generali), o instanță 

judecătorească sau alte autorități (Avocatul Poporului, cancelar al justiției). În unele state 

membre, decizia nu poate fi revizuită. În cazul în care există o astfel de revizuire, aceasta poate 

fi inițiată de o presupusă victimă sau de procurori superiori din proprie inițiativă. În unele state 

membre, decizia de revizuire superioară a sectorului poate face obiectul unui control 

jurisdicțional. Graficul nu prezintă dreptul de a institui urmărirea penală privată, situaţie în care 

cei care se consideră victime ale unei infracțiuni au dreptul de a continua urmărirea penală prin 

angajarea unui avocat particular care îi reprezintă în fața unei instanțe penale în rolul unui 

procuror privat (existent în Belgia, Germania, Spania, Franța, Croația; Lituania, Luxemburg, 

Ungaria, Austria, Polonia; Slovenia, Finlanda și Suedia. 

 



 
 

– Independența barourilor și avocaților în UE – 

Avocații și asociațiile lor profesionale joacă un rol fundamental în asigurarea protecției 

drepturilor fundamentale și în consolidarea statului de drept. Un sistem echitabil de 

administrare a justiției impune ca avocații să fie liberi să își desfășoare activitatea de consiliere 

și reprezentare a clienților lor. Apartenența avocaților la o profesie liberală și autoritatea care 

derivă din această calitate contribuie la menținerea independenței, iar asociațiile barourilor 

joacă un rol important în garantarea independenței avocaților. Standardele europene impun, 

printre altele, libertatea de exercitare a profesiei de avocat, independența asociațiilor barourilor 

și stabilesc principiile fundamentale ale procedurilor disciplinare împotriva avocaților (115). 

 

 
(*) maxim posibil: 9 puncte. Pentru întrebarea repusă la îndoială garanțiile de confidențialitate a relației iawyer / 
ciient au fost oferite 0.5 puncte pentru fiecare scenariu offour (căutarea și sechestrarea datelor electronice deținute 
de avocat, căutarea spațiilor de avocat, interceptarea comunicării lawyerIclien, supravegherea avocatului sau a 
spațiilor sale) acoperite în întregime. Pentru toate celelalte criterii îndeplinite integral, s-a acordat 1 punct. Punctele 
acordate au fost împărțite la 2, unde critehon nu este pe deplin îndeplinit. 
 

3.3.3. Rezumat privind independenţa judiciara 

Independența judiciară este un element fundamental al unui sistem judiciar eficace. Este 

vital pentru respectarea statului de drept, a echității procedurilor judiciare și a încrederii 

cetățenilor și a întreprinderilor în sistemul juridic. Din acest motiv, orice reformă a justiției ar 



trebui să susțină statul de drept și să respecte standardele europene privind independența 

judiciară. Tabloul de bord arată tendințele privind percepția asupra independenței judiciare în 

rândul publicului larg și al întreprinderilor. Această ediție prezintă, de asemenea, câțiva 

indicatori privind numirea judecătorilor Curții Supreme, precum și o imagine de ansamblu a 

puterilor ierarhice din cadrul serviciilor de urmărire penală, precum și posibilitatea de a avea o 

revizuire a unei decizii a unui procuror de a nu judeca un caz. Indicatorii structurali nu permit 

în sine formularea de concluzii cu privire la independența autorităților judiciare ale statelor 

membre, ci reprezintă elemente posibile care pot fi considerate un punct de plecare pentru o 

astfel de analiză. 

Tabloul de bord din 2021 prezintă evoluția percepției privind independența față de 

sondajele realizate de publicul larg (Eurobarometru) și de întreprinderi (Eurobarometru): 

Sondajul Eurobarometru în rândul publicului larg (graficul 48), prezentat pentru a șasea 

oară, arată că percepția asupra independenței s-a îmbunătățit în peste două treimi din statele 

membre în comparație cu anul 2016. Percepția publicului larg cu privire la independență s-a 

îmbunătățit în peste trei cincimi între statele membre care se confruntă cu provocări specifice 

în ceea ce privește perioada de cinci ani. Cu toate acestea, în comparație cu anul trecut, percepția 

publicului larg cu privire la independență a scăzut în aproape jumătate din toate statele membre 

și în aproximativ jumătate dintre statele membre care se confruntă cu provocări specifice, iar în 

câteva state membre nivelul de independență percepută rămâne deosebit de scăzut. 

Sondajul Eurobarometru în rândul întreprinderilor (graficul 49), prezentat pentru a șasea 

oară, arată că percepția asupra independenței s-a îmbunătățit în peste jumătate dintre statele 

membre, comparativ cu 2016. Cu toate acestea, în comparație cu anul trecut, percepția 

întreprinderilor asupra independenței a scăzut în mai mult de jumătate din toate statele membre 

(comparativ cu anul trecut, acest lucru s-a întâmplat în trei treimi din celelalte state membre) și 

în aproximativ trei cincimi dintre statele membre care se confruntă cu provocări specifice. În 

câteva state membre, nivelul independenței sesizate rămâne deosebit de scăzut. 

Printre motivele lipsei de independență percepută a instanțelor și judecătorilor, 

intervenția sau presiunea guvernului și a politicienilor a fost motivul cel mai declarat, urmat de 

presiunea din partea intereselor economice sau a altor interese specifice. În comparație cu anii 

precedenți, ambele motive rămân evidente pentru mai multe state membre în care independența 

percepută este foarte scăzută (cifrele 50 și 51). 

Printre motivele unei bune percepții a independenței instanțelor și judecătorilor, aproape 

două cincimi din companii și din publicul larg (echivalentul a 43% și, respectiv, 38% din 

respondenți) au apreciat că garanţiile ce oferă indendenţa justiţiei sunt reprezentate de statatul 

şi poziţia judecătorilor. 

Cifrele 52-54 prezintă situația privind numirea judecătorilor Curții Supreme în toate 

statele membre. Figura 52 arată că autoritățile care propun candidați pentru numirea lor în 

calitate de judecători ai Curții Supreme și autoritățile care îi desemnează. Graficul 53 arată dacă 

numirea în funcție a judecătorilor Curții Supreme este posibilă numai pentru judecătorii 

existenți sau dacă pot fi numiți candidați externi la Curtea Supremă, fie în conformitate cu 

aceeași procedură ca și judecătorii, fie în conformitate cu o procedură specială aplicabilă numai 

persoanelor care nu sunt deja judecători în instanțele civile, penale sau administrative. Graficul 

54 prezintă competența puterii executive și a parlamentului în numirea judecătorilor în funcţia 

de judecători ai Curții Supreme la prezentarea de către autoritățile care formulează propunerea. 

Figurile 55 - 57 prezintă prima imagine de ansamblu a funcționării interne și a revizuirii 

activității serviciilor de urmărire penală. Cifrele 54 și 55 arată că puterile de conducere ale 

procurorilor superiori, inclusiv ale Procurorului General, au fost exercitate asupra procurorilor 

mai mici. Figura 56 prezintă garanțiile în vigoare în ceea ce privește decizia unui procuror de a 

nu urmări penal. 



Figura 58 arată că, deși în anumite state membre executivul joacă un rol supervizoriu în ceea 

ce privește baroul, independența avocaților este, în general, garantată, permițându-le să fie liberi 

să își desfășoare activitățile de consiliere și reprezentare a clienților. 

 

4. Concluzii 

Tabloul de bord al UE privind justiția din 2021 arată o îmbunătățire continuă a 

eficacității sistemelor de justiție în majoritatea statelor membre care aplică regulamentul de 

exceptare pe categorii a acordurilor de transfer de tehnologie (MEM).  

Deși este prea devreme în această ediție să se surprindă pe deplin impactul pandemiei 

COVID-19 asupra eficienței instanțelor în soluționarea cazurilor, mai multe cifre pot oferi deja 

câteva informații inițiale cu privire la modul în care sistemele de justiție au răspuns, inclusiv cu 

privire la modul în care instanțele supreme naționale și-au adaptat procedurile.  

În special, noua secțiune dedicată digitalizării sistemelor de justiție arată că majoritatea 

statelor membre dispun deja de diferite instrumente digitale ce au fost puse deja la dispoziția 

instanțelor, procurorilor și membrilor personalului, dar există încă o marjă semnificativă de 

îmbunătățit.  

În plus, există în continuare provocări pentru asigurarea încrederii depline a cetățenilor 

în sistemele juridice ale statelor membre în care garanțiile privind statutul și poziția 

judecătorilor și, prin urmare, independența acestora ar putea fi în pericol. Informațiile cuprinse 

în tabloul de bord al UE privind justiția contribuie la monitorizarea efectuată în cadrul 

mecanismului european de sprijinire a statului de drept și sunt incluse în raportul anual al 

Comisiei privind statul de drept. 

 
 


