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     Cuvânt  înainte 

 

 

 Marile repere ale calităŃii actului de justiŃie (proceduri simplificate, 

accesibile şi cât mai puŃin costisitoare; previzibilitatea duratei judecăŃii 

şi scurtarea  acesteia; legalitatea şi temeinicia hotărârilor judecătoreşti, 

caracterul unitar al practicii judiciare; efectivitatea mecanismelor de 

punere în executare silită, în timp util, a titlurilor executorii) sunt, în 

egală măsură, şi exigenŃe fireşti ale oricărei societăŃi centrate pe 

respectul faŃă de cetăŃenii ei şi pe valorile definitorii pentru orice 

societate democratică bazată pe preeminenŃa  dreptului. 

 Convulsiile pe care sistemul judiciar din România le-a cunoscut în 

ultimii 20 de ani, culminând cu protestul din perioada august-septembrie 

2010,  au reprezentat, uneori, o formă de chirurgie care a condus la 

însănătoşirea sa cel puŃin în parte, dându-ne nouă, celor din interior, 

dreptul de a crede, alături de cei din exteriorul sistemului, că drumul 

început va fi dus până la capăt. 

 Proiectul politic şi guvernamental privitor la justiŃie nu va putea 

însă  omite, în  perioada următoare, că un semnal major al normalizării 

vieŃii sociale în România va fi reprezentat de însăşi repunerea în 

normalitate a actului de justiŃie. Retorica, atât de des practicată, a 

contestării oarbe şi indistincte a întregului sistem judiciar şi care, de atât 

de multe ori, a refuzat o analiză pe componente şi detalii, preferându-se 

simpliste şi superficiale incriminări colective în locul identificării 

responsabilităŃilor individuale, va trebui, credem, reajustată, în măsura 

în care se doreşte ca la nivelul sistemului corecŃiile să devină cu 

adevărat efective. 

 Ca jurişti, ştim că vinovăŃia şi răspunderea sunt întotdeauna 

individuale, astfel că ne pare firesc să considerăm că o recalibrare a 

discursului public, prin deplasarea lui dinspre aparenŃe şi impresii către 
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o mai meticuloasă cunoaştere a problemelor de adâncime ale 

sistemului, va fi binevenită. Nu ne facem însă iluzia că, dintr-o dată şi de 

la toŃi autorii de discurs public, vom avea parte de o asemenea 

abordare; ne îngăduim, însă, speranŃa că cel puŃin actorii publici 

importanŃi, fie că este vorba despre instituŃii sau despre personalităŃi 

individuale, vor înŃelege din ce în ce mai mult că este nevoie de 

readaptarea tipului de mesaj pe care înŃeleg a-l transmite cu privire la 

justiŃie. Pentru a fi bine înŃeleşi, să spunem că nu avem nevoie de laude 

ipocrite sau nemeritate tot aşa cum nu avem nevoie de critici nedrepte. 

Avem însă nevoie de cunoaşterea reală şi obiectivă, detaşată de 

resentimente şi prejudecăŃi, a problemelor sistemului, pentru că numai 

de pe un asemenea fundament poate continua o reconstrucŃie validă. 

 Astfel cum am mai făcut-o şi cu alte prilejuri, remarcăm şi de 

această dată anvergura proiectului privitor la adoptarea codurilor civil, 

penal, de procedură civilă şi de procedură penală, crezând în 

necesitatea lui. Suntem însă conştienŃi că absorbŃia imensei mase de 

text normativ nou nu se va face uşor; ameninŃările privitoare la 

recrudescenŃa interpretărilor jurisprudenŃiale neunitare vor redeveni 

actuale, după cum, previzibil, vom constata şi că unele dintre soluŃiile 

legislative propuse vor trebui, după contactul cu practica, regândite. În 

ansamblul lor însă, propunerile de reglementare oferite de aceste 

proiecte sunt binevenite, putându-se constitui într-o sursă de progres. 

 Trebuie să fim însă conştienŃi că implementarea cât mai rapidă a 

noilor proceduri judiciare riscă, cel puŃin parŃial, să eşueze în măsura în 

care asimilarea de către practicienii dreptului (judecători, procurori, 

avocaŃi, consilieri juridici etc.) a acestor reglementări nu va fi însoŃită de 

regândirea schemelor de personal ale instanŃelor, pe de o parte, şi de 

reconsiderarea fondului imobiliar şi, în genere, a logisticii puse la 

dispoziŃia instanŃelor, pe de altă parte.  

 Este de domeniul evidenŃei că un judecător supraaglomerat, pus 

în situaŃia de a judeca în fiecare săptămână un număr de procese care 
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depăşeşte, în pofida bunelor lui intenŃii şi a devotamentului său 

profesional, limitele normalităŃii, nu va putea să asigure nici un studiu al 

dosarului suficient, nici să aibă, în şedinŃa de judecată, timpul şi 

răbdarea de a asculta părŃile şi martorii atât cât ar fi necesar, nici să 

redacteze în termen, sprijinind-o pe o motivare solidă şi convingătoare, 

hotărârea judecătorească. 

 Din păcate, cele mai multe dintre instanŃele din România (iar 

constatarea este valabilă, aproape generalizat, şi pentru instanŃele din 

circumscripŃia CurŃii de Apel Cluj) se află în situaŃia de a dispune de un 

corp de judecători şi personal auxiliar insuficient, insuficienŃa atingând 

uneori dimensiuni care ameninŃă grav şi iminent calitatea actului de 

justiŃie. 

 Neajunsurile provocate de insuficienŃa de principiu a schemelor 

de personal au fost amplificate de fenomenul pensionării masive a 

magistraŃilor. Acest fenomen a îndepărtat, uneori împotriva adevăratei 

lor voinŃe, mulŃi oameni aflaŃi în plină maturitate profesională (cu vârste 

între 50 şi 60 de ani), valoroşi profesional şi integri moral, ei preferând 

siguranŃa (!) unui statut de pensionar stabilit potrivit dispoziŃiilor legale 

încă în vigoare incertitudinilor şi ambiguităŃilor privitoare la  viitorul 

regim juridic al pensionărilor din sistemul judiciar. Un mesaj 

guvernamental tranşant, asumat de timpuriu şi clarificator, ar fi condus, 

credem, la atenuarea acestui fenomen. 

 Astfel fiind, vom spune, conclusiv şi fără rezerve, că pentru 

perioada următoare, în pofida constrângerilor de natură financiar-

bugetară, asumarea completă a intenŃiei de reformă a sistemului 

judiciar va trebui să însemne, pe lângă adoptarea noilor coduri, şi 

reaşezarea solidă, făcută prospectiv, a schemelor de personal ale 

instanŃelor şi a infrastructurii esenŃiale a acestora. Altminteri, necesara 

perfecŃionare a cadrului normativ riscă să nu fie acompaniată în viaŃa 

juridică reală de consecinŃe sensibile în planul calităŃii judecăŃi, 

intensificând, pe un fond de legitimă aşteptare socială, frustrările şi 
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nemulŃumirile provocate de insuficienta performanŃă a sistemului 

judiciar, fie că este vorba despre durata proceselor, despre calitatea 

hotărârilor ori despre punerea lor în executare silită. 

 Dacă, în sensul unei constante jurisprudenŃe a CurŃii Europene a 

Drepturilor Omului, statele au obligaŃia de a-şi constitui arsenalul juridic 

necesar respectării şi garantării tuturor valorilor care, pregnant, dau 

conŃinut unui stat de drept, trebuie înŃeles că această obligaŃie este 

necesar să implice nu doar dezvoltarea cadrului normativ ci, în egală 

măsură, şi asigurarea unui fond uman şi material care, organic, 

condiŃionează prestaŃia profesională a magistraŃilor. 

 Îndrăznim a crede că eforturile bugetare pe care Statul român ar 

trebui să le facă ar fi cu mult întrecute, pe termen mediu şi lung, de 

beneficiile pe care societatea în ansamblul ei şi le-ar atrage din 

normalizarea activităŃii în sistemul judiciar. Altfel, vom rămâne 

condamnaŃi să vorbim încă mult timp despre caracterul perpetuu al 

reformei în justiŃie, despre cronica lipsă de progrese şi, desigur, despre 

severa asimetrie dintre aşteptările publice privitoare la calitatea actului 

de justiŃie şi capacitatea concretă a sistemului de a produce 

performanŃă. 
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CAPITOLUL 1 

 

PREZENTAREA GENERALĂ A INSTANłEI 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin raportare la volumul său de activitate, Curtea de Apel Cluj 

ocupă - după Curtea de Apel Bucureşti şi Curtea de Apel Craiova – a 

treia poziŃie în ierarhia curŃilor de apel din România. Această 

anvergură cantitativă este însoŃită, în mod obişnuit, şi de una a 

calităŃii actului de justiŃie, legalitatea şi temeinicia hotărârilor 

pronunŃate la nivelul instanŃelor din circumscripŃia CurŃii de Apel 

Cluj reprezentând regula.  

Astfel fiind, reputaŃia CurŃii de Apel Cluj este una care o 

plasează la nivel naŃional în categoria instanŃelor semnificative, 

jurisprudenŃa ei constituindu-se, în dese rânduri, într-una de reper. 

O asemenea poziŃie este confirmată de semnalele pe care în mod 
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constant le primim de la Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, precum şi 

de la alte instanŃe din Ńară. 

a) Beneficiară a unui corp de judecători dintre care unii au o 

calitate profesională remarcabilă, augmentată inclusiv prin 

contribuŃii doctrinare ori (şi) prin colaborări cu instituŃii de 

învăŃământ superior, Curtea de Apel Cluj  posedă un profil  

instituŃional distinct. Potrivit statelor de funcŃii, pentru instanŃele 

din raza CurŃii sunt prevăzute 317 posturi de judecători, cu unul 

mai puŃin decât la anul 2008, dintre care 52 de posturi la Curtea de 

Apel, 98 posturi la tribunale şi 167 posturi la judecătorii. Acestora li 

se adaugă 622 de posturi aferente personalului auxiliar de 

specialitate (dintre care 64 la Curte, 194 la tribunale şi 364 la 

judecătorii), 12 posturi de asistenŃi judiciari şi 22 posturi de 

consilieri de probaŃiune. În fine, se cuvin menŃionaŃi şi funcŃionarii 

publici ai instanŃelor (43 de posturi), precum şi personalul 

contractual (30 de posturi, ei asumându-şi, chiar dacă nu toŃi şi 

întotdeauna în mod egal şi la fel de implicat, rolul de parteneri 

profesionali ai judecătorilor şi, întâi de toate, ai justiŃiabililor.  

 La nivelul corpului de judecători, la sfârşitul anului 2009 

erau vacante 54 de posturi (6 la Curtea de Apel, 11 la tribunale şi 37 

la judecătorii), în vreme ce din posturile de personal auxiliar de 

specialitate sunt ocupate 592, aflându-se vacante 30.  

 În conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară, CurŃii de Apel Cluj îi sunt arondate patru 

tribunale judeŃene (BistriŃa-Năsăud, Cluj, Maramureş şi Sălaj) şi un 

tribunal specializat (Tribunalul Comercial Cluj), ceea ce justifică 

aprecierea că este una dintre curŃile de apel mari. Tribunalelor li se 

adaugă un număr total de 17 judecătorii, în circumscripŃia 

Tribunalului BistriŃa-Năsăud intrând Judecătoriile BistriŃa, Năsăud 

şi Beclean, în cea a Tribunalului Cluj – Judecătoriile Cluj-Napoca, 
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Turda, Dej, Huedin şi Gherla, în circumscripŃia Tribunalului 

Maramureş – Judecătoriile Baia Mare, Sighetu MarmaŃiei, Vişeu de 

Sus, Dragomireşti, Târgu-Lăpuş şi Şomcuta-Mare, iar în cea a 

Tribunalului Sălaj – Judecătoriile Zalău, Şimleu-Silvaniei şi Jibou. 

 La rândul său, Tribunalul Comercial Cluj absoarbe procesele 

şi cererile în materie comercială care, până la înfiinŃarea sa, erau 

judecate de Tribunalul Cluj, circumscripŃia sa teritorială fiind, în 

limitele de competenŃă ce-i sunt specifice, similară cu a acestuia din 

urmă. 

 ApartenenŃa în plan judiciar şi, implicit, administrativ a 

acestor instanŃe la Curtea de Apel Cluj se constituie într-o premisă a 

concentrării la nivelul CurŃii a unei cazuistici ce acoperă un teritoriu 

şi o populaŃie semnificative în plan sociologic, economic, cultural şi 

istoric, facilitându-i judecătorului experienŃe profesionale uneori 

provocatoare şi obligându-l la rezolvări jurisprudenŃiale originale.  

Din păcate, ca o consecinŃă a crizei economico-financiare care a 

afectat şi România începând cu ultima parte a anului 2008, prin 

OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2009 s-a dispus, între 

altele, şi suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor 

vacante din autorităŃile şi instituŃiile publice, indiferent de modul de 

finanŃare, ceea ce a condus la imposibilitatea angajării de personal 

(altul decât judecătorii) la nivelul instanŃelor prin recrutare din afara 

sistemului judiciar. În felul acesta a fost periclitată normala 

funcŃionare a unor instanŃe, în condiŃiile în care, pe fondul 

incertitudinilor legate, în principal, de (ne)menŃinerea şi pentru viitor 

a actualului regim juridic al pensionării, unii dintre angajaŃi au optat 

pentru a se pensiona. O asemenea situaŃie s-a grefat pe un deficit 

deja cronic, în cazul celor mai multe instanŃe, de personal auxiliar de 

specialitate sau conex acestuia amplificând dificultăŃile existente.  
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b) Cu privire la fondul imobiliar este de remarcat, dintru 

început, că situaŃia sediilor de instanŃă este, pentru cele mai multe 

dintre instanŃele arondate, bună sau foarte bună, puŃine fiind 

cazurile în care, până în prezent, nu s-a găsit o rezolvare adecvată.  

Conducerea CurŃii de Apel Cluj, precum şi conducerile 

tribunalelor arondate CurŃii au, însă, în atenŃie cele câteva situaŃii 

mai dificile existente, încercând găsirea de soluŃii de rezolvare. 

Pe un asemenea fond de preocupare, este posibil ca în perioada 

următoare cel puŃin unele dintre problemele existente sub aspectul 

spaŃiilor necesare funcŃionării instanŃelor să îşi găsească rezolvare. 

Curtea de Apel, ca instanŃă tutelară, îşi are sediul în Palatul de 

justiŃie din municipiul Cluj-Napoca, clădire aflată în proprietatea 

Ministerului JustiŃiei, edificată în perioada 1896-1902 şi beneficiind 

de o arhitectură şi situare remarcabile, rangul ei actual fiind de 

clădire de patrimoniu situată sub protecŃia acordată de lege 

imobilelor cu un asemenea statut. 

Pentru o mai bună înŃelegere nu doar a  anvergurii ei estetice şi 

arhitectonice, ci şi a celei funcŃionale, este de observat că suprafaŃa 

construită a terenului pe care clădirea se află amplasată este de 

5.250 mp, în vreme ce suprafaŃa desfăşurată a clădirii este de 19.950 

mp, repartizată în peste 200 de camere. 

Alături de Curtea de Apel Cluj, în clădirea Palatului de JustiŃie 

îşi desfăşoară activitatea şi Tribunalul Cluj, Tribunalul Comercial 

Cluj, Judecătoria Cluj-Napoca, Parchetele de pe lângă Curtea de Apel 

Cluj, Tribunalul Cluj şi Judecătoria Cluj-Napoca, Laboratorul 

InterjudeŃean de Expertize Criminalistice Cluj şi, în scopul de a le 

înlesni justiŃiabililor plata taxelor de timbru şi achiziŃionarea 

timbrelor judiciare, un oficiu poştal. 

Palatul de JustiŃie a fost supus, începând cu anul 1995 şi 

finalizat în anul 2006, unui amplu şi atent proces de renovare şi 
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modernizare, în prezent starea sa tehnică şi dotările cu care a fost 

înzestrat transformându-l, în plan logistic, într-unul din imobilele de 

referinŃă pentru sistemul judiciar. 

Din păcate, în principal, pe fondul creşterii numerice a 

personalului instanŃelor pe care le găzduieşte, clădirea începe să 

devină neîncăpătoare, ceea ce a obligat la găsirea de soluŃii care să 

compenseze insuficienŃa spaŃiilor existente. Una dintre soluŃiile avute 

în vedere de conducerea CurŃii de Apel Cluj, în acord cu aceea a 

Tribunalului Cluj, a fost şi este aceea a supraetajării şi mansardării 

unei părŃi a clădirii existente, la nivelul Ministerului JustiŃiei aflându-

se în derulare un proiect cu acest obiect. Alternativ, este avută în 

vedere şi o altă soluŃie, adoptarea ei implicând redarea Palatului de 

JustiŃie din Cluj Napoca, în întregul său, iar nu doar parŃial precum 

în prezent, instanŃelor şi parchetelor care îşi au sediul în acest imobil.  

Dacă, aşa cum menŃionam, Tribunalul Cluj îşi are sediul în 

Palatul de JustiŃie din Cluj-Napoca, trebuie remarcat că şi în ce 

priveşte Tribunalele BistriŃa-Năsăud, Maramureş şi Sălaj situaŃia 

clădirilor-sediu ale acestora este una foarte bună. Precizăm, sub 

acest aspect, că atât Tribunalul BistriŃa-Năsăud (precum şi 

Judecătoriile Baia Mare, respectiv BistriŃa), cât şi Tribunalul 

Maramureş, dispun de clădiri noi, date în folosinŃă după anul 2000, 

acestea beneficiind de o concepŃie arhitectonică modernă şi de o 

compartimentare interioară funcŃională. 

Trebuie remarcat, în ce priveşte situaŃia în plan imobiliar a 

Tribunalului Maramureş, că graŃie implicării conducerii acestuia, în 

cursul acestui an se vor finaliza lucrările de extindere şi reamenajare 

a vechiului sediu al tribunalului, astfel că, pe lângă sediul nou, dat în 

folosinŃă în anul 2000, Tribunalul Maramureş va beneficia de o 

importantă creştere a fondului său imobiliar. În felul acesta, vor fi 

asigurate, pentru acest tribunal, precum şi pentru Judecătoria Baia 
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Mare, spaŃiile necesare desfăşurării activităŃii în condiŃii care pot fi 

considerate foarte bune inclusiv prin raportare la exigenŃele ce vor 

rezulta din preconizata intrare, în vigoare a noilor coduri substanŃiale 

şi procedurale (civil, penal, procesual-civil şi procesual-penal). Se vor 

finaliza, în cursul anului 2010, şi lucrările de extindere şi reabilitare 

a sediului Judecătoriei Vişeu de Sus, ceea ce va însemna că la nivelul 

Tribunalului Maramureş toate instanŃele vor dispune de sedii 

adecvate. 

Amintim aici şi că, urmare a implicării conducerii Tribunalului 

BistriŃa-Năsăud, se află în derulare procedurile aferente construirii 

unui sediu nou pentru Judecătoria Beclean, în perioada ce urmează, 

rămânând să se organizeze licitaŃie de desemnare a contructorului. 

Tribunalul Sălaj, la rândul său, dispune de o clădire renovată 

capital şi, în privinŃa spaŃiilor interioare, extinsă prin valorificarea 

mansardei, astfel că atât activitatea sa proprie, cât şi aceea a 

Judecătoriei Zalău (care funcŃionează în acelaşi imobil), se pot 

desfăşura în bune condiŃii. 

 Judecătoria Jibou dispune, la rându-i, de un sediu nou (această 

instanŃă fiind dată în funcŃiune către sfârşitul anului 2008), 

rămânând însă de rezolvat, în perioada următoare, situaŃia sediului 

Judecătoriei Şimleu Silvaniei.  De observat că această judecătorie 

foloseşte în prezent un imobil închiriat, conducerea CurŃii de Apel 

Cluj, aceea a Tribunalului Sălaj şi a Judecătoriei Şimleu Silvaniei 

având însă în analiză o soluŃie de rezolvare a acestei probleme. 

De sedii noi, sau după caz, modernizate în perioada 2000-2006, 

dispun şi Judecătoriile Huedin, Dej, Năsăud, Sighetu MarmaŃiei, 

Dragomireşti, Târgu-Lăpuş şi Şomcuta-Mare.  

În cursul anului 2008, prin stăruinŃa conducerilor CurŃii de 

Apel Cluj şi Tribunalului Cluj, s-a găsit o soluŃie – este adevărat, 

provizorie – în ce priveşte sediul Judecătoriei Turda, în condiŃiile în 
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care aceasta îşi desfăşura activitatea într-o clădire edificată în anul 

1698 şi care în ultimii 50 de ani nu a făcut obiectul unei reparaŃii 

capitale, astfel că starea ei tehnică de ansamblu era una cu totul 

deficitară, existând riscul prăbuşirii unor pereŃi sau tavane. SoluŃia 

identificată, deşi temporară, a fost aceea a mutării instanŃei într-un 

alt imobil, imobil ce beneficiază de o aşezare centrală şi care, prin 

dotările de care dispune şi compartimentările existente, reprezintă o 

soluŃie vădit superioară celei precedente. Rămâne a se vedea dacă în 

perioada următoare Ministerul JustiŃiei va accepta achiziŃionarea 

imobilului prin cumpărare de la proprietarul actual, ceea ce ar 

reprezenta, sub condiŃia existenŃei disponibilului bănesc necesar 

plăŃii preŃului, o soluŃie mai expeditivă, dar convenabilă sub aspectul 

situării, aspectului şi dotărilor clădirii, sau se va prefera punerea în 

operă a unui proiect mai vechi (şi cu privire la care este acoperită 

finanŃarea printr-un program coordonat de Banca Mondială), centrat 

pe amenajarea  unui spaŃiu atribuit în anul 2004 Ministerului 

JustiŃiei şi care, iniŃial, a fost conceput ca sediu al Casei de Cultură 

din Turda. 

 c) În ce priveşte procesul de informatizare a CurŃii de Apel 

Cluj şi a instanŃelor arondate ei, este de remarcat că, fără rezerve, 

conducerile instanŃelor au înŃeles că informatizarea reprezintă un 

important instrument de eficientizare a activităŃii, ea având rostul de 

a favoriza şi consolida atât performanŃa judiciară (în principal prin 

asigurarea accesului judecătorilor la programele de legislaŃie şi 

jurisprudenŃă, dar şi la alte baze de date utile), cât şi pe cea 

administrativă a instanŃelor. 

Fără a prezenta aici suma posibilă de detalii tehnice, relevăm 

doar că la nivelul tuturor sediilor de instanŃe din raza CurŃii de Apel 

Cluj au fost realizate reŃelele structurale de tip LAN, echipamentele 

informatice furnizate instanŃelor de către Ministerul JustiŃiei fiind 
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puse în funcŃiune, iar aplicaŃiile care necesită reŃele LAN, în special 

aplicaŃia ECRIS, configurate. 

Este semnificativ că situaŃia principalelor echipamente 

informatice aflate în funcŃiune la nivelul CurŃii de Apel Cluj şi al 

celorlalte instanŃe aflate în circumscripŃia ei, se prezintă astfel: 993 

de unităŃi PC; 341 imprimante; 120 servere, 36 de infochioşcuri, 40 

de scannere pentru arhivarea electronică a documentelor, 13 sisteme 

de audiere a martorilor sub acoperire şi la distanŃă. Această dotare 

tehnică acoperă aproape în întregime necesarul instanŃelor. 

Este necesară însă completarea achiziŃiilor de echipament de 

înregistrare audio sau video a şedinŃelor de judecată, acestea 

rămânând un segment care, în aplicarea prevederilor art. 13 din 

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, se impune a fi 

acoperit. 

Tot astfel, ar fi utilă, sub rezerva identificării resurselor de 

finanŃare necesare, achiziŃionarea unui sistem de videoconferinŃă 

care să faciliteze dialogul profesional direct între Curtea de Apel Cluj 

şi Tribunalele Maramureş, BistriŃa-Năsăud şi Sălaj. O asemenea 

soluŃie ne apare cu atât mai utilă cu cât formele de pregătire 

profesională coordonate de Curtea de Apel Cluj ar fi în mod evident 

favorizate, asigurându-se schimbul de informaŃie profesională fără a 

mai fi necesare – decât, cel mult, cu caracter de excepŃie – deplasările 

judecătorilor sus-menŃionatelor tribunale la sediul CurŃii de Apel. În 

acest mod  s-ar obŃine importante economii financiare şi de timp, 

amortizarea investiŃiei urmând a se face, în aprecierea noastră, într-

un interval de timp relativ scurt. 
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CAPITOLUL 2 
 
 
 

ANALIZA ACTIVITĂłII INSTANłELOR DIN CIRCUMSCRIPłIA 
CURłII DE APEL CLUJ – ASPECTE CANTITATIVE 

 

 

2.1. Volumul de activitate.  

 

2.1.1 Volumul total de activitate 

În cursul anului 2009, instanŃele din raza de activitate a CurŃii 

de Apel Cluj au avut de soluŃionat un număr total de 180.388 dosare, 

evidenŃiindu-se o tendinŃă crescătoare faŃă de 149.642 dosare în 

2008 şi respectiv 133.014 dosare de soluŃionat în anul 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din cele 180.388 cauze de soluŃionat în 2009, 146.857 sunt 

dosare intrate în cursul anului 2009, în timp ce 33.531 cauze 

reprezintă stocul rămas din anul precedent. 

La sfârşitul anului 2009 existau în evidenŃă un număr de 8.933 

de cauze suspendate şi un stoc de 40.491 dosare nesoluŃionate. 
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În ceea ce priveşte numărul dosarelor soluŃionate, se manifestă 

o tendinŃă crescătoare, de la 116.057 dosare în 2008 la 139.897 

dosare în anul 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din examinarea datelor statistice privind operativitatea de 

soluŃionare a cauzelor, rezultă că în anul 2009 instanŃele din raza 

CurŃii de Apel Cluj au realizat un procent de operativitate de 81,59%, 

puŃin mai scăzut faŃă de cel realizat în cursul anului 2008 (82,96%). 

Pe categorii de instanŃe, Curtea de Apel Cluj a obŃinut o 

operativitate de 91,28%, la nivelul tribunalelor indicele a fost de 

87,89%, iar la judecătorii de 78,95%. 
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2.1.2. Volumul de activitate pe secŃii specializate 

În cursul anului 2009, la Curtea de Apel Cluj s-au înregistrat 

8.882 dosare, la care se adaugă un stoc de 1.383 dosare, volumul 

cauzelor de soluŃionat fiind de 10.265 dosare. 

Pe secŃii, structura dosarelor nou intrate se prezintă astfel:  

- la secŃia civilă de minori şi familie, litigii de muncă şi asigurări 

sociale - 3.325 cauze; 

- la secŃia comercială de contencios administrativ şi fiscal – 

4.312 cauze; 

- la secŃia penală şi de minori – 1.245 cauze. 

În cadrul dosarelor nou intrate, ponderea cea mai mare au 

avut-o recursurile comerciale (3.198 cauze), recursurile civile (2.881 

cauze), recursurile penale (972 cauze), fondurile comerciale (901 

cauze) şi apelurile civile (361 cauze). 

Din totalul cauzelor de soluŃionat în anul 2009 (10.265 dosare), 

a fost judecat un număr 9.109 dosare, la sfârşitul anului existând un 

stoc de 1.156 de cauze. 
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Stocul de dosare rămas nesoluŃionat la sfârşitul anului a scăzut 

de la 1.383 dosare în 2008 la 1.156 cauze în anul 2009.  

 

2.1.3. Volumul de activitate pe materii. 

Structura pe materii a hotărârilor pronunŃate este următoarea: 

secŃia civilă, de minori şi familie, litigii de muncă şi asigurări sociale - 

3.498 dosare; secŃia comercială de contencios administrativ şi fiscal - 

4.394 dosare şi secŃia penală - 1.217 dosare. 

 
2.2. Operativitatea. 
 

2.2.1. Indicele general de operativitate. 

Operativitatea generală de soluŃionare a cauzelor la nivelul 

CurŃii de Apel Cluj a fost de 91,28%, faŃă de 89,71% în anul 2008 şi 

91,01% în anul 2007. 
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operativitatea a scăzut de la 94,96% în anul 2008 la 92,90%, în anul 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe secŃii, situaŃia stocului de dosare la sfârşitul anului 2009 
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asigurări sociale – 405 dosare, secŃia comercială de contencios 

administrativ şi fiscal – 658 dosare şi secŃia penală şi de minori – 93 

dosare.  
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2.2.3.Volumul de activitate şi operativitatea de soluŃionare 

a cauzelor la nivelul tribunalelor 
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de soluŃionat, ponderea cauzelor nou intrate a fost de 34.316 dosare, 

la care s-a adăugat un stoc de 5.120 dosare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singura instanŃă la care s-a înregistrat o scădere a volumului 

de activitate a fost Tribunalul BistriŃa Năsăud, de la 5.778 cauze în 

2008 la 5.116 în 2009. La Tribunalul Maramureş numărul dosarelor 

de soluŃionat s-a menŃinut la o valoare apropiată de cea din anul 

precedent, înregistrându-se, totuşi, o creştere uşoară de la 11.499 

cauze în 2008 la 11.889 cauze în 2009, iar la Tribunalul Sălaj, de la 

5.364 cauze la 6.276 cauze în 2009. Creşteri semnificative ale 

volumului de activitate s-au înregistrat la Tribunalul Cluj, de la 

10.710 dosare în anul 2008 la 13.669 în anul 2009 şi la Tribunalul 

Comercial Cluj, de la 6.946 dosare în anul 2008 la 10.345 dosare în 

anul 2009. 

În cursul anului 2009, operativitatea de soluŃionare a cauzelor 

la nivelul tribunalelor a fost de 87,89%, în scădere uşoară faŃă de 

anul precedent, când a fost de 90,98%. 
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BistriŃa-Năsăud - 87,34%, Tribunalul Maramureş – 84,69%, 

Tribunalul Sălaj – 82,01%; Tribunalul Comercial Cluj – 81,53%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din datele statistice reiese că în anul 2009, operativitatea a 

scăzut cu câteva procente la toate tribunalele din aria de competenŃă 

a CurŃii de Apel Cluj, cu excepŃia Tribunalului Cluj, unde s-a 

înregistrat o creştere uşoară, de la 93,25% la 93,58%.  

 

 

2.2.4. Volumul de activitate pe materii. 

Pe materii, se constată că în civil şi comercial numărul cauzelor 

de soluŃionat a crescut, de la 28.388 în 2008 la 31.884 în 2009, 

nivelul operativităŃii înregistrând, însă, o scădere de la 90,89% în 

anul 2008 la 87,47% în anul 2009. 

O valoare peste media de 87,47% s-a înregistrat la Tribunalul 

Cluj (94,01%), sub acest indicator situându-se Tribunalele BistriŃa-

Năsăud cu 87,29%, Maramureş cu 83,85% şi Sălaj cu 81,10% 
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În materie penală, volumul de activitate al tribunalelor este în 

creştere, de la 4.958 cauze în 2008, la 5.066 cauze în 2009, 

realizându-se o operativitate de 90,54%, uşor mai scăzută faŃă de cea 

din 2008 (91,50%).  

Cea mai ridicată valoare a operativităŃii s-a realizat la 

Tribunalul Sălaj - 91,38%, urmat de Tribunalul Cluj – 91,32%, 

Tribunalul Maramureş - 90,78% şi Tribunalul BistriŃa-Năsăud - 

87,58%. 
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2.2.5.Volumul de activitate şi operativitatea de soluŃionare 
a cauzelor la nivelul judecătoriilor. 

 
Judecătoriile din raza CurŃii de Apel Cluj au fost sesizate în 

anul 2009 cu soluŃionarea a 103.659 de cauze, în creştere faŃă de 

anul 2008, când numărul cauzelor nou intrate a fost de 78.883. 

La numărul cauzelor nou-intrate se adaugă stocul de dosare 

existent la începutul anului 2009, de 27.028 cauze, astfel că aceste 

instanŃe au avut de soluŃionat un total de 130.687 cauze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidenŃiază o creştere mai mare a volumului de activitate la 

Judecătoria Cluj-Napoca (de la 24.354 cauze în anul 2008 la 40.006 

cauze în anul 2009), la Judecătoria Baia- 

Mare (de la 12.509 cauze la 16.484 cauze) şi la Judecătoria BistriŃa 

(de la 9.807 cauze la 13.444 cauze). 

În anul 2009, numărul cauzelor soluŃionate de judecătorii a fost 

de 98.313, în creştere faŃă de anul precedent, când s-au soluŃionat 

77.332 dosare.  
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Pe materii, o tendinŃă crescătoare a numărului cauzelor de 

soluŃionat s-a înregistrat în civil, de la 83.834 cauze în 2008, la 

111.435 cauze în 2009, în timp ce în materia penală se constată o 

uşoară scădere, de la 13.361 cauze în 2008 la 13.091 cauze în 2009. 
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Indicele general de operativitate în soluŃionarea cauzelor la 

judecătorii a fost de 78,95%, cunoscând o uşoară scădere faŃă de 

anul precedent, când acesta a fost de 79,56%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe materii, operativitatea a fost de 78,69% în civil şi 81,16% în 

penal, în scădere uşoară faŃă de anul precedent, când valorile au fost 

de 78,87% şi, respectiv, de 83,57%. 

FaŃă de media generală de operativitate, au obŃinut un indice 

superior Judecătoriile Dragomireşti (87,87%), Dej (87,43%), Târgu 

Lăpuş (86,67%), Vişeu de Sus (84,57%), Baia-Mare (82,99%), Huedin 

(82,34%), Năsăud (81,56%), Şomcuta-Mare (80,80%), Beclean 

(80,75%), şi BistriŃa (80,61%). 

La polul opus se situează Judecătoriile Şimleu Silvaniei 

(68,16%), Sighetu MarmaŃiei (74,14%) şi Jibou (74,63%). 

În materie penală au obŃinut o operativitate peste medie 
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Beclean (82,61%), iar sub media  
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arătată se află Judecătoriile Sighetu MarmaŃiei (53,93%), Jibou 

(61,16%) Năsăud (64,92%) şi Şimleu Silvaniei (65,06%). 

În civil, cea mai mare operativitate s-a obŃinut la Judecătoriile 

Dragomireşti (88,10%), Dej (86,92% ), Târgu Lăpuş (86,47%), Vişeu 

de Sus (84,12%), Năsăud (82,88%), Huedin (82,66%), Baia-Mare 

(82,16%), Şomcuta-Mare (81,26%), BistriŃa (80,58%) şi Beclean 

(80,12%).  

Au încheiat anul cu o operativitate mai slabă în materie civilă 

Judecătoriile Şimleu Silvaniei (68,45%), Gherla (72,27%) şi Jibou 

(75,96%). 

 

2.2.6. Operativitatea pe judecător  

În cursul anului 2009, numărul cauzelor de soluŃionat a fost, în 

medie, pentru toate instanŃele din circumscripŃia CurŃii de Apel Cluj, 

de 939 de dosare (faŃă de 725 dosare în 2008 şi 661 dosare în anul 

2007), iar pe categorii de instanŃe situaŃia se prezintă astfel: la 

judecătorii 1.021 cauze, la tribunale 960 cauze iar la Curtea de Apel 

Cluj 648 cauze. 

Peste media cauzelor de soluŃionat la nivelul tribunalelor (960) 

s-au situat Tribunalul Comercial Cluj (1.697), Tribunalul Sălaj 

(1.089) şi Tribunalul Cluj (1.017), iar sub această medie, Tribunalul 

Maramureş (917) şi Tribunalul BistriŃa Năsăud (640). 
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În această privinŃă, la nivelul judecătoriilor peste media de 

1.021 cauze de soluŃionat s-au situat judecătoriile: Şimleu Silvaniei 

(1.548), Sighetul MarmaŃiei (1.351), Cluj Napoca (1.245), BistriŃa 

(1.240), Zalău (1088), Vişeu de Sus (1.058), Beclean (1.035) şi Turda 

(1002), iar sub medie, Judecătoriile Jibou (468), Dej (536) şi 

Şomcuta-Mare (543). 

 

2.3. Încărcătura pe judecător. 

Numărul cauzelor soluŃionate variază în funcŃie de situaŃia 

ierarhică a instanŃelor, competenŃa lor materială, compunerea 

completelor de judecată şi ocuparea posturilor de judecători. 

O dificultate suplimentară în această evaluare o constituie 

aprecierea numărului real de judecători, în condiŃiile în care au 

existat multe posturi de judecători vacante, unii magistraŃi şi-au 

încetat activitatea prin pensionare, alŃii au fost transferaŃi, iar alŃii au 

fost promovaŃi în funcŃii de execuŃie în cursul anului. 
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Conform datelor statistice, la toate instanŃele din raza CurŃii de 

Apel judecătorii au soluŃionat în anul 2009, în medie, câte 758 

dosare, faŃă de 582 dosare în 2008 şi 528 dosare în 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe categorii de instanŃe acest indicator se prezintă în felul 

următor: la judecătorii 768 cauze pe judecător, la tribunale 834 

cauze pe judecător, iar la curtea de apel 577 cauze pe judecător. 
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Peste media arătată, se situează Tribunalul Comercial Cluj 

(1.383 cauze pe judecător), Tribunalul Cluj (923 cauze pe judecător), 

Tribunalul Sălaj (903 cauze pe judecător) şi Tribunalul Maramureş 

(879 cauze pe judecător), iar sub medie, Tribunalul BistriŃa Năsăud 

(468 cauze pe judecător). 

La acest indicator, în cadrul judecătoriilor, se situează peste 

medie Judecătoriile Şimleu Silvaniei (1.011 cauze pe judecător), 

Sighetu MarmaŃiei (950 cauze pe judecător), Cluj Napoca (922 cauze 

pe judecător), BistriŃa (903 cauze pe judecător), Vişeu de Sus (857 

cauze pe judecător) şi Zalău (816 cauze pe judecător), iar sub medie 

se situează Judecătoriile Jibou (339 cauze pe judecător), Şomcuta-

Mare (417 cauze pe judecător), Dej (455 cauze pe judecător), Năsăud 

(527 cauze pe judecător) şi Gherla (548 cauze pe judecător). 

Este de observat faptul că volumul mare al cauzelor de 

soluŃionat pe judecător şi al cauzelor soluŃionate pe judecător a fost 

determinat, în principal, de existenŃa la nivelul unor instanŃe, a unui 

număr ridicat de posturi rămase vacante prin pensionarea sau 

promovarea la instanŃe superioare a unor judecători, fie ca urmare a 

neocupării acestora la instanŃele mai neatractive.  

Numărul cauzelor de soluŃionat şi al celor soluŃionate continuă 

să înregistreze valori mari în raport cu media europeană, atât la 

nivelul curŃii şi cât şi la nivelul tribunalelor, menŃinându-se, în 

general, la cote ridicate, la fe ca şi în anul precedent.  

 

2.4. Concluzii privind evoluŃia indicatorilor statistici la 

nivelul instanŃei în anul 2009. VulnerabilităŃi identificate. 

Măsuri de remediere propuse. 

Un examen comparativ al datelor statistice aferente anilor 2008 

– 2009 relevă o tendinŃă generală de creştere a volumului de cauze 

înregistrate atât la Curtea de Apel Cluj, cât şi la instanŃele din 
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circumscripŃia acesteia. Sunt de excepŃie instanŃele la care 

indicatorul de volum (atât sub aspectul dosarelor înregistrate, cât şi 

sub acela al hotărârilor pronunŃate) au înregistrat scăderi 

(nesemnificative, însă) ori au rămas la acelaşi nivel.  

SituaŃia ar putea fi considerată, la o primă vedere, relativ 

stabilă, sau altfel spus, nu mult diferită faŃă de cea din anii 2008 şi 

2007. În realitate însă, putem vorbi despre o creştere a volumului de 

activitate pe judecător, în condiŃiile în care în anul 2009 a continuat 

fenomenul de abandonare a sistemului prin pensionare, ceea ce a 

făcut ca judecătorii rămaşi în funcŃie să preia spre soluŃionare 

cauzele care ar fi revenit judecătorilor pensionaŃi. 

Îngrijorător este faptul că la nivelul tribunalelor, îndeosebi la 

nivelul Tribunalelor Cluj, Sălaj şi a Tribunalului Comercial Cluj, 

încărcătura pe judecător se situează la un nivel mult mai ridicat 

decât acela pe care exigenŃele asociate unei justiŃii de calitate l-ar 

impune. 

Afirmăm aceasta având în vedere şi faptul că, în mod obişnuit, 

procesele şi cererile ce intră în sfera de jurisdicŃie a tribunalelor, fie 

că este vorba de judecată în primă instanŃă, fie că este vorba de 

judecată în apel sau în recurs, se caracterizează printr-un nivel de 

complexitate ridicat, ceea ce face ca efortul de studiu al dosarului, 

precum şi cel asociat deliberării şi motivării hotărârii să fie, în genere, 

ridicat. 

Or, perpetuarea unei asemenea situaŃii riscă, pe termen mediu 

şi lung, să genereze oboseală şi uzură, să altereze atitudinea 

judecătorului faŃă de dosar şi, în directă consecinŃă, calitatea actului 

de judecată. 

Analiza indicatorilor statistici evidenŃiază faptul că încărcătura 

pe judecător este ridicată şi la nivelul unora dintre judecătorii, 

consecinŃele în planul calităŃii judecăŃii fiind, de asemenea, negative. 



Pagina 30 din 164  

Amintim că am uzat de asemenea consideraŃii şi în raportul de 

analiză a activităŃii desfăşurate de Curtea de Apel Cluj în anul 2008. 

Le reiterăm aici, cu speranŃa că, mai mult decât în anul precedent, 

ele vor fi auzite şi înŃelese de decidenŃii politici şi guvernamentali.  
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CAPITOLUL 3  

 

 

ANALIZA CALITATIVĂ A ACTIVITĂłII INSTANłEI 

 

3.1. Efectele principalelor modificări legislative operate in 

cursul anului 2009 asupra activităŃii instanŃei 

 Anul 2009, prin măsurile legislative adoptate în scopul 

armonizării legislaŃiei române cu cea europeană, a însemnat 

parcurgerea unei noi etape de consolidare a independenŃei sistemului 

judiciar, de integrare a instanŃelor române în sistemul instanŃelor de 

judecată din Comunitatea Europeană. 

 Spectrul de reglementare legislativă a cuprins toate domeniile de 

competenŃă a instanŃelor judecătoreşti, însă numărul actelor 

normative care să fi avut un impact major asupra activităŃii 

instanŃelor a fost relativ redus , percepute fiind, mai cu seamă, efecte 

ale unor acte normative intrate în vigoare în anii precedenŃi. 

  Totodată, este necesar să subliniem importanŃa dezlegărilor 

date de instanŃa supremă, în cursul anului 2009, prin deciziile în 

interesul legii. 

  Vom analiza, în cele ce urmează, principalele modificări 

legislative şi efectele acestora în materie penală şi procesual-penală, în 

materia contenciosului administrativ şi în materie civilă în sens larg. 

  În materie penală, în cursul anului 2009, legislaŃia s-a 

caracterizat printr-o relativă stabilitate. Dincolo de proiectele Codului 

penal şi a Codului de procedură penală, în acest domeniu reŃinem: 

O.U.G. nr. 31/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 224 din data de 

24 martie 2008, prin care a  fost modificat art. 482, Cod procedură 

penală în materia efectuării referatului de evaluare privind pe 
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inculpaŃii minori şi Legea nr. 57/2008, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 228 din data de 25 martie 2008, privind modificarea art. 172, alin. 

1, Cod penal. 

 Prin Legea nr.8 din 17 februarie 2009 a fost abrogat  al .3 al art. 

482. Cod procedură penală care prevedea că „referatul de evaluare in 

cauzele cu inculpaŃi minori – are rolul de a furniza organului judiciar 

date privind persoana minorului în perspectivă socială”. 

  Modificarea textului din anul 2008 s-a datorat, pe de o parte, 

aglomerării DirecŃiei de probaŃiune cu cererile pentru întocmirea 

referatului de evaluare în cauzele cu minori, iar pe de altă parte, 

tergiversării judecării dosarelor. Referatul de evaluare a avut rolul de a 

furniza instanŃei date cu privire la persoana inculpatului, de natură să 

permită judecătorului o mai bună individualizare a pedepsei. 

   Apreciem că intrarea în vigoare a acestor acte normative şi 

abrogarea alin.3 al art. 482 Cod procedură penală. in anul 2009  nu 

au avut un impact major asupra activităŃii instanŃei, în absenŃa unor  

modificări legislative de amploare. 

 Prin O.U.G. nr. 198 din data de 4 decembrie 2008, ale cărei 

efecte s-au resimŃit in anul 2009, au fost modificate şi completate 

dispoziŃiile art. 239 Cod penal. şi a fost introdus un nou articol, 

respectiv art. 272/1, motivat prin aceea că în ultima perioadă au 

devenit tot mai numeroase faptele prin care se aduce atingere 

autorităŃii şi înfăptuirii justiŃiei, de natură să afecteze imaginea 

publică a organelor judiciare şi a unor reprezentanŃi ai autorităŃilor 

publice cu atribuŃii în domeniul ordinii şi siguranŃei publice, precum 

şi încrederea cetăŃenilor în actul de justiŃie, prin acŃiuni de natură a 

sfida organele judiciare sau reprezentanŃii unor autorităŃi publice. S-a 

urmărit, totodată, asigurarea imparŃialităŃii şi independenŃei 

judecătorilor, procurorilor şi organelor de cercetare penală, prin 

crearea cadrului optim de exercitare a atribuŃiilor acestora. 
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 O.U.G. nr. 216 din data de 4 decembrie 2008, ale cărei efecte s-

au produs în anul 2009, a fost modificată şi completată prin Legea nr. 

290/2004 privind cazierul judiciar. Scopul declarat al acestui act 

normativ  l-a reprezentat stabilirea cadrului juridic pentru realizarea 

schimbului de informaŃii cuprinse în cazierul judiciar cu statele 

membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Deciziei 

2005/876/JAI din data de 21 noiembrie 2005 a Consiliului Europei 

privind schimbul de informaŃii extrase din cazierul judiciar, înlăturate 

fiind, astfel, consecinŃele negative ale neîndeplinirii obligaŃiilor 

asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene. 

Prin Legea 195 din 27 mai 2009, a fost modificat textul art.453 

lit. a din Codul de procedură penală,  în urma mediatizării excesive a 

punerii în libertate a condamnatului Serghei Gorbunov, dispoziŃie ce 

are in prezent următorul conŃinut: „Când se constată, pe baza unei 

expertize medico-legale, că cel condamnat suferă de o boală gravă, care 

face imposibilă executarea pedepsei , iar instanŃa apreciază că 

amânarea executării şi lăsarea in libertate nu prezintă un pericol 

concret pentru ordinea publică, în acest caz, executarea pedepsei se 

amână până când starea de sănătate a condamnatului se va ameliora, 

astfel încât pedeapsa să poată fi pusă în executare”. 

Cererea de amânare a executării pedepsei nu poate fi admisă, 

aşadar, dacă se constată că tratamentul condamnatului se poate 

efectua sub pază permanentă , in condiŃiile prevăzute de art. 1391 Cod 

procedură penală,. care se aplică in mod corespunzător . Această 

modificare a textului normativ  a fost determinată de interpretarea 

diferită dată acestuia de către instanŃele judecătoreşti  din România, 

ceea ce a permis eliberarea unor infractori periculoşi. 

   Nu în ultimul rând, trebuie evocate modificările aduse art. 

3859 al.1 pct.171 Cod procedură penală, prin Decizia nr. 783 din 12 

mai 2009 a CurŃii ConstituŃionale, prin care s-a admis excepŃia de 
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neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. I pct.185 din Legea nr. 

356/2006 de modificare a Codului de procedură penală. 

Punctul 17 1 al. art. 3859 al.1 din Codul de procedură penală, 

abrogat prin dispoziŃiile art. I pct.185 din Legea 356/2006, 

reglementează unul dintre cazurile în care hotărârile recurate sunt 

supuse casării, şi anume : “ când hotărârea este contrară legii sau 

când prin aceasta s-a făcut o greşită aplicare a legii”. 

Curtea ConstituŃională, prin Decizia nr. 783 din 12 mai 2009 a 

constatat că abrogarea pct. 17 1 al. art. 3859 al.1 din Codul de 

procedură penală, prin eliminarea posibilităŃii de a ataca, în 

procedura, recursului o hotărâre judecătorească pe motiv că este 

contrară legii sau că s-a făcut o greşită aplicare a acesteia, închide 

părŃii interesate posibilitatea valorificării efective a dreptului încălcat, 

ceea ce contravine dispoziŃiilor constituŃionale ale art. 21 privind 

accesul liber la justiŃie, precum şi ale art. 20 referitoare la tratatele 

internaŃionale privind drepturile omului raportate la prevederile art.6 

ce reglementează dreptul  la un proces echitabil şi ale art. 13 vizând 

dreptul la un recurs efectiv din ConvenŃia pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăŃilor fundamentale. 

Punctul de vedere al CurŃii ConstituŃionale este reflectat şi în 

deciziile CurŃii Europene a Drepturilor Omului (cauzele Aydin contra 

Turcia 1997, Rotaru contra Romania 2000, şi Conka contra Belgia 

2002), care au statuat în mod constant că efectul esenŃial al dispoziŃiei 

cuprinse in art. 13 din ConvenŃie constă în a impune existenŃa unui 

recurs intern, care abilitează instanŃa naŃională să ofere “o reparaŃie 

adecvată” , recursul trebuind să fie “efectiv” din punctul de vedere atât 

al reglementării, cât şi al rezultatului practic. 

În materia contenciosului administrativ, modificările legislative 

intervenite în cursul anului 2009 au generat o creştere semnificativă a 
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numărului de litigii, ceea ce a condus la o supraîncărcare a 

judecătorilor acestei secŃii. 

Astfel,  în Monitorul Oficial nr. 264/22.04.2009 a fost publicată 

O.U.G nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii 

administrative. 

În preambulul noului act normativ, este justificată adoptarea 

acestuia prin „necesitatea eficientizării activităŃii instituŃiilor publice şi a 

îmbunătăŃirii actului managerial în condiŃiile reducerii cheltuielilor 

bugetare”. Luând în considerare opiniile şi recomandările Comisiei 

Europene şi ale organismelor financiare internaŃionale referitoare la 

reducerea cheltuielilor bugetare, emitentul actului subliniază că „este 

necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare 

şi de abordare mai prudentă a deficitului bugetar, inclusiv prin 

stabilirea unor criterii de performanŃă în organizarea şi coordonarea 

unor autorităŃi şi instituŃii publice”. 

Deşi justificată de Guvernul României prin invocarea unor 

principii şi concepte generoase, noul act normativ a determinat, în 

fapt, încetarea intempestivă a raportului de serviciu al funcŃionarilor 

publici cu funcŃii de conducere sau a conducătorilor serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 

administraŃiei publice centrale precum şi ale adjuncŃilor, ca urmare a 

desfiinŃării posturilor ocupate de persoanele menŃionate anterior, în 

termen de 32  de zile de la data intrării în vigoare a ordonanŃei. 

Aplicarea acestor dispoziŃii a generat un val de litigii, fiind 

invocate încălcări ale drepturilor fundamentale ale omului, precum 

dreptul la muncă, dreptul la salariu, cât şi dreptul la condiŃii 

rezonabile de viaŃă al persoanelor la care se referă prevederile 

ordonanŃei de urgenŃă , aspecte reglementate de dispoziŃiile art. 41 

alin. 1  din ConstituŃie. De asemenea, au fost invocate şi încălcări ale 

unor acte internaŃionale, cum sunt: art. 21 pct. 2 din DeclaraŃia 
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Universală a Drepturilor Omului şi ale prevederilor Pactului 

InternaŃional cu privire la Drepturile Economice, Sociale şi Culturale, 

sub aspectul dreptului la muncă, şi ale Directivei 2000/78/CE privind 

egalitatea la locul de muncă. 

Litigiile generate de aplicarea dispoziŃiilor O.U.G nr. 37/2009 pot 

fi sistematizate în trei categorii distincte, şi anume: 

a. cereri de suspendare a actelor administrative prin care s-a 

dispus încetarea raportului de serviciu a persoanelor vizate de art. IV 

din OUG nr. 37/2009; 

b. cereri de anulare a acestor acte, întemeiate pe dispoziŃiile art. 

1  din Legea nr. 554/2004; 

c. cereri întemeiate pe dispoziŃiile art. 9 din Legea nr. 554/2004, 

prin care se critică legalitatea actelor administrative de încetare a 

raportului de serviciu, nelegalitate determinată de 

neconstituŃionalitatea dispoziŃiilor O.U.G nr. 37/2009. 

S-a estimat că la nivelul întregii Ńări au existat aproximativ 1000 

de posturi care au fost desfiinŃate, acest număr având reflectarea 

corespunzătoare şi la nivelul celor patru judeŃe arondate CurŃii de 

Apel Cluj, prin intermediul SecŃiei comerciale, de contencios 

administrativ şi fiscal. 

În mod surprinzător, nu gravele încălcări ale drepturilor 

fundamentale au fost cele ce au determinat declararea ca 

neconstituŃională a O.U.G nr. 37/2009, aspectele de procedură fiind 

luate în considerare de Curtea ConstituŃională. 

O.U.G nr. 37/2009 a urmat procedura parlamentară de 

aprobare a ei prin intermediul unei legi. 

Împotriva Legii pentru aprobarea O.U.G nr. 37/2009 a fost 

formulată o sesizare de neconstituŃionalitate, de către un grup de 63 

de deputaŃi, admisă prin Decizia nr. 1257/7 octombrie 2009. 
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Înainte de pronunŃare, Curtea ConstituŃională a rezolvat 

problema juridică a limitelor controlului de constituŃionalitate ( 

exclusiv Legea de aprobare a O.U.G nr. 37/2009 sau şi Legea şi O.U.G 

nr. 37/2009 ) statuând în sensul celor ce urmează: 

„ Curtea reŃine că, după aprobarea ordonanŃei de urgenŃă de către 

Parlament, controlul de constituŃionalitate se exercită faŃă de legea de 

aprobare, al cărei conŃinut este chiar ordonanŃa guvernamentală. Altfel 

spus, legea de aprobare integrează în totalitate prevederile din 

ordonanŃa de urgenŃă aprobată, iar, prin aprobare, ordonanŃa de 

urgenŃă încetează să mai existe ca act juridic normativ distinct; 

aprobarea dă naştere, însă, unui act normativ nou, care a absorbit şi 

ordonanŃa de urgenŃă. Ca atare, Curtea consideră că, întrucât devin 

parte integrantă a legii de aprobare, dispoziŃiile ordonanŃei de urgenŃă 

pot fi supuse controlului de constituŃionalitate în condiŃiile art. 146 lit. a) 

din Legea fundamentală.”. 

Motivele care au fundamentate soluŃia de admitere a excepŃiei de 

neconstituŃionalitate sunt, în esenŃă, următoarele: 

„Astfel, prin modificările aduse de OrdonanŃa de urgenŃă a 

Guvernului nr. 37/2009 articolului 13 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici şi anexei la această 

lege, au fost eliminate din categoria funcŃionarilor publici de conducere 

funcŃiile de "director executiv şi director executiv adjunct ai serviciilor 

publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de 

specialitate ale administraŃiei publice centrale din unităŃile 

administrativ-teritoriale. 

    Potrivit art. III din această ordonanŃă de urgenŃă, funcŃiile 

publice, funcŃiile publice specifice şi posturile încadrate în regim 

contractual, care conferă calitatea de conducător al serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraŃiei 

publice centrale din unităŃile administrativ-teritoriale, precum şi 
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adjuncŃii acestuia se desfiinŃează. În locul acestor funcŃii este instituită 

funcŃia "director coordonator al serviciului public deconcentrat", care va 

fi ajutat de unul sau mai mulŃi adjuncŃi, în limita numărului de posturi 

care se desfiinŃează. Persoanele care urmează să ocupe aceste funcŃii 

sunt numite prin "act administrativ" al ordonatorului principal de credite 

în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia funcŃionează 

serviciul public deconcentrat respectiv şi îşi vor exercita funcŃiile în baza 

unui "contract de management" încheiat cu ordonatorul principal de 

credite, pe o perioadă de maximum 4 ani, contract asimilat "contractului 

individual de muncă. 

Această construcŃie juridică deficitară şi confuză ridică problema 

statutului juridic al directorului coordonator şi a naturii juridice a 

contractului de management. 

Prin reglementările sale, OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 

37/2009 "afectează" statutul juridic al unor funcŃionari publici de 

conducere din sfera serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi 

ale celorlalte organe ale administraŃiei publice centrale din unităŃile 

administrativ-teritoriale, stabilit prin Legea nr. 188/1999, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, adoptată de Parlament în 

conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) lit. j) din Legea 

fundamentală, potrivit cărora statutul funcŃionarilor publici se 

reglementează prin lege organică. 

De altfel, prin întreg conŃinutul reglementării, Guvernul a intervenit 

într-un domeniu pentru care nu avea competenŃă materială, încălcând, 

astfel, dispoziŃiile art. 115 alin. (6) din ConstituŃie.” 

Curtea ConstituŃională a pronunŃat, astfel, nelegalitatea unui act 

normativ care a generat un număr mare de litigii, într-un interval de 

timp scurt ( lunile mai-octombrie 2009 – când a fost pusă efectiv în 

aplicare ) şi care au încărcat rolul SecŃiei comerciale şi de contencios 

administrativ,în mod semnificativ. 
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Decizia nr. 1257/07 octombrie 2009 a CurŃii ConstituŃionale  nu 

a pus punct însă litigiilor în materie, întrucât în Monitorul Oficial nr. 

668/6 octombrie 2009, cu o zi înainte de pronunŃarea CurŃii 

ConstituŃionale, a fost publicată O.U.G nr. 105/2009 privind unele 

măsuri în domeniul funcŃiei publice, precum şi pentru întărirea 

capacităŃii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraŃiei publice centrale 

din unităŃile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, 

precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul 

demnitarului din administraŃia publică centrală şi locală, cancelaria 

prefectului şi cabinetul alesului local. 

Noul act normativ abrogă expres O.U.G nr. 37/2009, pentru a-i 

prelua integral conŃinutul. 

Aceste două aspecte au fost relevate şi de către Curtea 

ConstituŃională, prin Decizia nr. 1257/7 octombrie 2009,care s-a 

pronunŃat în sensul celor ce urmează:„ soluŃia aleasă de Guvern de a 

emite, chiar în ziua premergătoare celei în care Curtea ConstituŃională 

urma să se pronunŃe asupra constituŃionalităŃii Legii de aprobare a 

OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 37/2009, o nouă ordonanŃă de 

urgenŃă prin care abrogă ordonanŃa de urgenŃă aprobată prin lege de 

Parlament, dar preia integral conŃinutul acesteia, pune în discuŃie 

comportamentul constituŃional de ordin legislativ al Executivului faŃă de 

Parlament şi, nu în cele din urmă, faŃă de Curtea ConstituŃională.” 

Punerea în aplicare a dispoziŃiilor O.U.G nr. 105/2009 a generat, 

imediat, o creştere a numărului de cauze având ca obiect cereri de 

suspendare a efectelor actelor administrative de încetare a raportului 

de serviciu a celor vizaŃi prin actul normativ. 

Noul act normativ a fost supus controlului de 

neconstituŃionalitate, Curtea ConstituŃională, pronunŃându-se  prin 

Decizia nr. 1629/03.12.2009 în sensul admiterii excepŃiei de 
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neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. I pct. 1-5 şi 26, art. III, art. IV, 

art. V, art. VIII, anexa nr. 1 din O.U.G nr. 37/2009, respectiv a 

tuturor acelor dispoziŃii preluate integral din precedenta ordonanŃă, 

declarată  neconstituŃională.  

Conchidem constatând că inconsecvenŃa legislativă, manifestată 

în această materie de către autoritatea executivă a statului, 

nesocotirea unor drepturi fundamentale, consacrate atât în legislaŃia 

naŃională cât şi prin acte normative internaŃionale, asumate de 

România, ignorarea statuărilor unei importante instituŃii a statului, 

Curtea ConstituŃională, toŃi aceşti factori,conjugaŃi, au reprezentat 

sursa generatoare a unui număr apreciabil de litigii, care au încărcat 

rolul SecŃiei comerciale şi de contencios administrativ începând cu 

trimestrul al II-lea al anului 2009.  

În materie civilă, evocăm următoarele modificări legislative şi 

influenŃele acestora asupra activităŃii de judecată: 

Legea nr. 1/2009 pentru modificarea şi completarea Legii  

nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv 

în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1999, reprezintă din 

perspectiva CurŃii Europene a Drepturilor Omului, un regres în 

privinŃa reglementării regimului juridic al imobilelor preluate 

abuziv, este inutilă întrucât a apărut pe un teren supralegiferat, 

este de natură să complice soluŃionarea litigiilor privind restituirea 

imobilelor preluate abuziv, dar ea se va aplica numai pentru viitor, 

datorită principiului neretroactivităŃii legii civile consacrat de art. 1 

din Codul civil. 

OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 42/2009 pentru  

modificarea Codului de procedură civilă, ca urmare a admiterii 

excepŃiei de neconstituŃionalitate a art. 3731 Cod procedură civilă, 

prin decizia nr. 458 din 31 martie 2009 a CurŃii ConstituŃionale, 
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motiv pentru care s-a revenit la forma anterioară a textului legal, 

considerându-se că acesta constituie o garanŃie adecvată şi 

eficientă a dreptului la un proces echitabil al tuturor părŃilor 

implicate în executarea silită. 

 Sub aspect legislativ aceasta constituie o soluŃionare salutară 

şi deci binevenită, dar sub aspectul volumului de activitate al 

instanŃelor a determinat creşterea substanŃială a numărului de 

cauze noi înregistrate pe rolul judecătoriilor. 

Legea nr. 146/1997, a suferit de la adoptarea ei nu mai puŃin 

de 28 modificări, dintre care 2 în cursul anului 2009. 

 Modificările aduse legii taxelor de timbru prin OrdonanŃa de 

urgenŃă a Guvernului nr. 212/2008 aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 276/2009, au vizat în primul rând 

majorarea taxelor judiciare de timbru, atât pentru acŃiunile 

evaluabile în bani cât şi pentru cele neevaluabile. 

 Chiar dacă Legea nr. 146/1997 este acompaniată de 

OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 51/2008 privind acordarea 

ajutorului public judiciar, totuşi este mult prea împovărătoare 

pentru justiŃiabili ca de exemplu în cazul unei acŃiuni ce conŃine 

mai multe capete de cerere: stabilirea masei succesorale, cereri de 

partaj, cereri de reducŃiune a liberalităŃilor, care se timbrează 

separat cu câte 3%, ceea ce rezultă 3%+3%+3%=9%, motiv pentru 

care se impune intervenŃia legiuitorului în sensul diminuării 

acestor taxe judiciare procentuale. 

 Un impact negativ asupra bugetului instanŃelor l-a avut 

dispoziŃia art. III din Legea nr. 276/2009 conform căreia hotărârile 

judecătoreşti se comunică părŃilor, corelată cu faptul că taxele 

judiciare de timbru nu intră în bugetul Ministerului JustiŃiei şi 

LibertăŃilor CetăŃeneşti, deşi pentru justiŃiabili este o măsură bună.  
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Legea nr. 178/2009 pentru modificarea şi completarea 

OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităŃii de 

expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, deşi a înlesnit 

condiŃiile privind dobândirea calităŃii de expert judiciar, nu a reuşit 

să rezolve prezenta problemă a insuficienŃei experŃilor topografi, cei 

existenŃi fiind supraaglomeraŃi, ceea ce cauzează amânarea 

nejustificată şi imposibilitatea respectării termenului rezonabil 

înăuntrul căruia să aibă loc soluŃionarea operativă a cauzelor. De 

aceea, se impune luarea unor măsuri legislative energice şi 

punctuale, de natura celor care au făcut deosebit de atractiv 

profesiile de notar şi executor judecătoresc, pentru atragerea în 

sistem a experŃilor topografi, care în prezent au alternativa 

câştigării unor venituri mult mai consistente prin efectuarea 

expertizelor extrajudiciare pentru cei care solicită la birourile de 

carte funciară întabularea dreptului de proprietate asupra 

imobilelor pe cale necontencioasă. 

 
3.2. Indici de calitate ai activităŃii judiciare 

 

A. Repartizarea aleatorie a cauzelor  

Respectarea procedurilor legale. Asigurarea imparŃialităŃii şi 

transparenŃei actului de justiŃie reprezintă o prioritate în cadrul 

strategiei de reformă, care poate fi garantată, în practică, şi prin 

introducerea unor criterii obiective de distribuire a dosarelor în 

vederea soluŃionării lor. 

Conştientizând importanŃa implementării sistemului de 

repartizare aleatorie a cauzelor, la nivelul CurŃii de Apel Cluj şi al 

instanŃelor din circumscripŃia acesteia au fost luate măsurile necesare 

pentru generalizarea acestui sistem, astfel că, în cursul anului 2009, 

la nivelul tuturor instanŃele din jurisdicŃia CurŃii de Apel Cluj 

repartizarea cauzelor pe completurile de judecată s-a făcut în sistem 
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informatizat prin intermediul aplicaŃiei ECRIS 3.0., de regulă în 

procedura repartizării aleatorii şi numai în situaŃii de excepŃie prin 

repartizare ciclică.  

Sistemul manual de repartizare a cauzelor a fost utilizat numai 

în acele situaŃii în care Regulamentul de ordine interioară îl permite. 

Astfel, cererile având ca obiect restituirea cauŃiunii sunt 

repartizate completului care a dispus consemnarea acesteia; cauzele 

trimise spre rejudecare sunt, de asemenea, repartizate completelor 

care au pronunŃat hotărârea desfiinŃată sau casată (art. 99 alin. 6 ); 

cererile disjunse din dosarul principal sunt repartizate manual 

aceluiaşi complet care a dispus disjungerea (art. 99 alin. 4 R.O.I.). 

La toate instanŃele din raza CurŃii de Apel Cluj, desemnarea 

persoanelor care răspund de repartizarea aleatorie a cauzelor s-a făcut 

prin ordin de serviciu emis de preşedintele instanŃei la începutul 

anului 2009, în baza hotărârii colegiului de conducere, în concordanŃă 

cu dispoziŃiile Regulamentului de ordine interioară al instanŃelor 

judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr. 387/22.09.2005 a Consiliului 

Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Toate modificările survenite în cursul anului au fost realizate 

potrivit aceleiaşi proceduri. 

În scopul aplicării criteriului aleatoriu de repartizare a cauzelor, 

au fost aprobate, prin hotărâre a colegiilor de conducere ale 

instanŃelor, adoptate la începutul anului, completuri stabile de recurs, 

de apel şi completuri de primă instanŃă, funcŃionând, pe grade de 

jurisdicŃie, completuri specializate în anumite materii. 

Semestrial, au fost întocmite şi aprobate planificările de 

permanenŃă ale judecătorilor, indispensabile soluŃionării incidentelor 

procedurale şi, lunar, s-au întocmit programele de participare a 

judecătorilor şi a grefierilor în şedinŃele de judecată.  
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Structura acestor planificări a fost reconfigurată în perioada 

vacanŃei judecătoreşti sau datorită unor cauze obiective, cum ar fi 

exercitarea dreptului la concediu pentru creşterea şi îngrijirea 

copilului, eliberarea din funcŃie prin pensionare, cu respectarea 

dispoziŃiilor Hotărârii nr. 71/2005 a Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

Pe parcursul anului 2009 au avut loc şi unele schimbări în 

competenŃa completurilor aprobate la nivelul SecŃiei comerciale şi de 

contencios administrativ a CurŃii, de natură a influenŃa şi repartizarea 

cauzelor. 

Astfel, potrivit art. 95 al. 2 din R.O.I., repartizarea aleatorie, prin 

utilizarea sistemului informatic constituie regula în materia 

repartizării cauzelor. Din considerente obiective, această cerinŃă legală 

nu era pe deplin respectată, în două situaŃii, în cadrul secŃiei: 

1. În materie de insolvenŃă, până în luna mai, 2009 a funcŃionat 

un singur complet. 

Repartizarea cauzelor către acest complet se realiza în sistem 

informatic însă, în mod evident, criteriul aleatoriu nu avea cum să fie 

respectat, neexistând şi un al doilea complet.  

Sesizându-se neajunsurile acestei situaŃii, şi în acord cu 

judecătorii ce compun completul 1R, s-a procedat la constituirea celui 

de al doilea complet specializat în insolvenŃă. 

Această măsură a determinat, pe lângă scăderea gradului de 

încărcare a unicului complet ce funcŃiona în materie de insolvenŃă, şi 

respectarea dispoziŃiilor legale referitoare la repartizarea aleatorie a 

cauzelor. Pentru fiecare dintre cele două complete s-a stabilit o 

încărcătură maximă de 15 dosare la primul termen (8 cauze în materie 

de insolvenŃă şi 7 cauze în materia contenciosului-administrativ şi 

comercial). 
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ExistenŃa a două complete a generat şi necesitatea realizării unei 

planificări speciale în această materie, în acord cu dispoziŃiile art. 98 

al. 4-51 din R.O.I. 

2. De asemenea, criteriul aleatoriu de repartizare a cauzelor nu 

era respectat în privinŃa cererilor având ca obiect suspendarea 

provizorie a hotărârilor judecătoreşti faŃă de care s-a exercitat calea de 

atac a recursului, a apelului sau o cale extraordinară de atac (art. 300 

alin. 3, art. 280 alin. 5, art. 403 alin. 4 C. pr. civ.). 

Acest gen de cereri sunt date în competenŃa specială a 

preşedintelui instanŃei. La nivelul secŃiei, aceste cereri erau 

soluŃionate de preşedintele secŃiei. 

Pentru a se respecta criteriul aleatoriu de repartizare, s-a decis 

înfiinŃarea a două complete, S.1 şi S.2, unul compus din preşedintele 

secŃiei, iar cel de al II-lea dintr-un judecător desemnat, astfel încât şi 

în privinŃa acestor cauze s-a procedat, începând cu luna mai 2009, la 

repartizarea aleatorie efectivă. 

Planificările de permanenŃă au permis identificarea exactă a 

judecătorilor care urmează să rezolve incidentele procedurale şi 

situaŃiile de absenŃă. În cazul înlocuirii judecătorilor care, din motive 

obiective nu au participat la şedinŃele de judecată, a fost respectat 

principiul continuităŃii completului de judecată pe durata judecării 

cauzei, conform dispoziŃiilor legale şi au fost întocmite procesele - 

verbale aferente. 

Activitatea de repartizare aleatorie s-a realizat cu respectarea 

dispoziŃiilor art. 11 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciară şi ale art. 93 şi următoarele din Regulamentul de ordine 

interioară al instanŃelor judecătoreşti. Normele Regulamentului de 

ordine interioară al instanŃelor judecătoreşti, referitoare la repartizarea 

aleatorie a cauzelor, au fost completate cu cele ale Codului de 
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procedură civilă, sau după caz, penală, apreciate a fi prioritare în 

aplicare, mai cu seamă în soluŃionarea incidentelor procedurale. 

La Curtea de Apel Cluj şi la instanŃele din circumscripŃia 

acesteia, s-au respectat regulile privitoare la circuitul dosarelor în 

instanŃă, respectiv: înregistrarea cauzelor în ordinea intrării în instanŃă 

şi repartizarea lor conform regulamentului; verificarea efectivă a 

modului de repartizare aleatorie de către persoana desemnată; 

îndosarierea listingurilor de repartiŃie; respectarea termenului de 

înaintare a dosarelor şi de stabilire a măsurilor pentru primul termen de 

judecată; modul de soluŃionare a incidentelor procedurale este 

corespunzător dispoziŃiilor din regulament; respectarea dispoziŃiilor 

legale privind trecerea dosarului de la o secŃie la alta; repartizarea 

dosarelor în cazul desfiinŃării unui complet de judecată; recalificarea 

căilor de atac, a disjungerii, a repunerii pe rol după suspendare, 

soluŃionarea cererilor de suspendare a hotărârilor supuse căilor de atac; 

respectarea continuităŃii completului de judecată pe toată durata 

soluŃionării cauzei; preschimbarea termenului înainte de primul termen 

de judecată; întocmirea evidenŃelor şi proceselor - verbale. 

Incidentele procedurale referitoare la compunerea completurilor 

de judecată s-au soluŃionat cu respectarea normelor de procedură şi a 

celor de repartizare aleatorie a cauzelor, în acord cu dispoziŃiile art. 98 

din Regulamentul de ordine interioară al instanŃelor judecătoreşti, 

fiind oportune modificările aduse de Consiliul Superior al 

Magistraturii pe parcursul anului 2009. Una dintre aceste modificări a 

reprezentat-o introducerea alin. 81 al art. 95 din Regulamentul de 

ordine interioară al instanŃelor judecătoreşti, ceea ce a permis 

completelor învestite aleatoriu cu soluŃionarea unor dosare ce 

comportau un timp de lucru mai mare decât durata normală a unei 

şedinŃe de judecată, să sesizeze colegiul de conducere al instanŃei 

pentru a putea fi degrevate de repartizarea altor cauze. Spre exemplu, 
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prin Hotărârea nr. 11 din 29 ianuarie 2009, Colegiul de conducere al 

CurŃii de Apel Cluj, cu unanimitate de voturi, a aprobat cererea 

formulată de judecătorul titular pentru a nu-i mai fi repartizate alte 

dosare de fond la completul 4F penal, până la soluŃionarea cauzei 

Leontiuc Sebastian, unde sunt cercetaŃi trei inculpaŃi pentru 

înşelăciune cu consecinŃe deosebit de grave, la plângerea a 125 părŃi 

civile, urmând a fi audiaŃi şi 100 de martori. 

Repartizarea cauzelor trimise spre rejudecare după 

desfiinŃare/casare s-a făcut conform art. 99 alin.6 din Regulamentul 

de ordine interioară al instanŃelor judecătoreşti, care stipulează 

„revenirea dosarelor la completul iniŃial investit” . 

Aplicarea în concret a dispoziŃiilor. art. 99 alin. 6 din 

Regulament. (modificare realizată prin Hotărârea C.S.M. nr. 38 din 15 

ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 64 din 3 februarie 

2009) a generat creşterea numărului declaraŃiilor de incompatibilitate 

privind pe toŃi membrii completului de judecată. 

Admiterea declaraŃiilor de incompatibilitate determină incidenŃa 

dispoziŃiilor. art. 98 alin. 3 din Regulament, respectiv repartizarea 

aleatorie a cauzei. 

Pentru a se putea proceda în concret la o repartizare aleatorie în 

sistem informatic a acestor cauze, s-a decis completarea numărului 

unic de înregistrare cu o liniuŃă. 

Prin această modalitate de lucru s-a reuşit individualizarea 

dosarelor care, iniŃial, au fost repartizate aceluiaşi complet, iar 

ulterior, în urma soluŃionării incidentului procedural referitor la toŃi 

membrii completului, a fost supus unei noi repartizări, de data 

aceasta în sistem informatic. 

DisfuncŃionalităŃi în aplicarea prevederilor legale privind 

repartizarea aleatorie s-au datorat şi unor interpretări date 

dispoziŃiilor corespunzătoare din Regulamentul de ordine interioară de 
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către SecŃia de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, fără 

ca aceste interpretări să corespundă unor modificări ale dispoziŃiilor 

din Regulamentul de ordine interioară. În acest sens, menŃionăm 

Hotărârea nr. 163 din 29 mai 2008. 

Având în vedere pensionarea judecătorilor, a fost necesară 

desfiinŃarea completului 2R*, specializat în litigii de muncă, ce a 

suspendat judecata recursurilor şi a trimis peste 30 de dosare la 

Curtea ConstituŃională, în vederea soluŃionării excepŃiilor de 

neconstituŃionalitate. Consecutiv restituirii dosarelor de la Curtea 

ConstituŃională, toate cauzele care iniŃial au fost repartizate 

completului 2R*, desfiinŃat între timp, au fost repartizate în totalitate 

completului specializat următor, C7R, conform art.99 alin. (5) din 

Regulamentul de ordine interioară. Cu această ocazie, s-a constatat că 

Regulamentul. nu are la bază nişte principii, cum ar fi cel al echităŃii, 

care ar fi permis ca în cazul suspendării unui mare număr de dosare 

de către un complet specializat, răstimp în care acel complet este 

suspendat, dosarele repuse pe rol să poată fi repartizate aleatoriu la 

toate completele specializate rămase, iar nu exclusiv la completul 

imediat următor. 

AplicaŃia Ecris 3.0. La toate instanŃele arondate CurŃii de Apel 

Cluj, preşedinŃii au desemnat prin ordin de serviciu, cu avizul 

colegiului de conducere, judecătorii desemnaŃi cu repartizarea 

aleatorie şi grefierii care îndeplinesc atribuŃiile de operare pe 

calculator în acest scop. 

În scopul repartizării aleatorii a cauzelor, s-au stabilit indicatori 

de timp şi de complexitate, aprobaŃi de colegiile de conducere ale 

instanŃelor, a căror respectare a fost verificată în permanenŃă de 

preşedinŃii de instanŃe, preşedinŃii de secŃii sau judecătorii desemnaŃi 

cu repartizarea.  
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Întrucât prin art. 94 alin. 2 din Regulamentul de ordine 

interioară al instanŃelor judecătoreşti se stipulează că există obligaŃia 

de  completare a tuturor câmpurilor aplicaŃiei ECRIS, cu date 

complete şi corecte, conform instrucŃiunilor de utilizare, personalul 

auxiliar de specialitate, a fost instruit să completeze toate câmpurile 

aplicaŃiei, într-un termen rezonabil. 

În prezent, pe lângă completarea câmpurilor devenite deja clasice 

(informaŃii generale, parametrii repartizare dosar, termene de 

judecată, părŃi, citative/citaŃii/formulare comunicări), se completează 

câmpurile referitoare la circuitul intern al dosarelor, circuitul extern, 

date despre exercitarea căilor de atac, dosare componente. De 

asemenea, sunt introduse toate încheierile şi hotărârile judecătoreşti 

pronunŃate. 

Cu prilejul repartizării în sistem informatic, au fost respectate 

regulile de utilizare a aplicaŃiei ECRIS. Majoritatea dosarelor au fost 

repartizate în chiar ziua în care au fost înregistrate pe rolul SecŃiei, iar 

repartizarea în ziua următoare a fost doar excepŃională şi justificată de 

motive obiective. 

PuŃinele greşeli de repartizare au fost sesizate în timp util şi 

corectate imediat, fiind întocmite procese-verbale în acest sens. 

Introducerea aplicaŃiei de management al dosarelor ECRIS 3.0, 

cu toate modulele funcŃionale existente, şi generalizarea numărului 

unic de dosar a contribuit la creşterea calităŃii actului de justiŃie, 

accelerarea derulării procedurilor, asigurarea accesului justiŃiabililor la 

toate informaŃiile de interes public, standardizarea procedurilor şi 

formularelor, comunicarea rapidă în cadrul sistemului judiciar (prin 

transferul electronic al dosarelor între instanŃe şi pe portalul instanŃelor), 

creşterea transparenŃei, încrederii şi eliminarea suspiciunilor. 

Sistemul informatic de repartizare aleatorie funcŃionează, în 

general, bine, acesta depinzând de introducerea corectă a datelor, a 
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obiectului cererii, a stadiului de soluŃionare, precum şi de generarea 

completurilor de judecată pentru o perioadă mai mare de timp. 

Exista insă şi deficienŃe de soft ale programului ECRIS 3.0., care 

se impune a fi înlăturate. 

În prezent, aplicaŃia ECRIS permite organizarea drepturilor de 

acces la nivel de persoană sau la nivel de grupuri, spre exemplu: 

judecători, grefieri şef de secŃie, grefieri de şedinŃă, registratură, arhivă 

etc. Se resimte însă lipsa unei grile-standard de drepturi de acces, 

care ar uşura mult munca administratorului de sistem. Această grilă 

ar trebui analizată şi aprobată de colegiul de conducere, într-o primă 

fază, la nivelul fiecărei instanŃe, urmând apoi să fie generalizată la 

nivel de tribunale şi curŃi sau particularizată pe tipuri de instanŃe. În 

prezent, această activitate foarte importantă pentru buna funcŃionare 

a sistemului se bazează pe priceperea şi experienŃa administratorului 

de aplicaŃie (de regulă, un informatician).  

Au fost constatate şi alte deficienŃe ale aplicaŃiei utilizate, care 

au fost comunicate în vederea perfecŃionării programului şi eliminării 

acestora, şi anume: imposibilitatea transpunerii dosarului de la o secŃie 

la alta şi a repartizării aleatorii a cauzelor trimise spre rejudecare; 

securizarea datelor din sistem, fiind posibilă modificarea documentelor 

de un alt utilizator; programul informatic nu are prevăzut un registru de 

evidenŃiere a modificărilor aduse compunerii completului de judecată 

sau repartizării dosarului. 

Există deficienŃe şi limite ale aplicaŃiei ECRIS care nu sunt în 

concordanŃă cu normele instituite prin Regulamentul de ordine 

interioară. În acest sens, menŃionăm: dificultatea evidenŃierii dosarelor 

în recurs, în materia insolvenŃei, prin utilizarea aplicaŃiei ECRIS în 

aplicarea dispoziŃiilor art. 991 alin. 2 din Regulamentul de ordine 

interioară al instanŃelor judecătoreşti; dificultatea evidenŃierii 
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indicativului „Rj” (rejudecare), conform dispoziŃiilor art. 115 alin.2 din 

acelaşi Regulament de ordine interioară. 

Actuala variantă de lucru nu este completă, iar unele dintre 

activităŃi continuă să fie evidenŃiate în format manuscris. Este cazul 

activităŃii de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti în materie 

penală, activitate complexă şi laborioasă, registrele de executări penale 

nefiind operaŃionale, dezvoltarea programului fiind aşteptată pentru 

acest an, este vorba despre versiunea ECRIS 4.0. 

În cursul anului 2009, InspecŃia judiciară a Consiliului Superior 

al Magistraturii a efectuat un control tematic pe distribuirea aleatorie 

a cauzelor prin sistemul informatic ECRIS la toate instanŃele de 

judecată. Controlul a avut ca tematica verificarea modalităŃilor privind 

posibila eludare a sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor, 

respectiv: 

- verificarea cauzelor repartizate manual; 

- verificarea dosarelor şterse şi reînregistrate sub acelaşi număr;  

- verificarea situaŃiilor de modificare a tipului de termen utilizat în 

procedura de repartizare aleatorie,  

- verificarea neconcordanŃelor dintre data înregistrării în sistem a 

cauzelor, data menŃionată ca fiind dată a înregistrării şi data 

repartizării; 

- cereri introduse în mod repetat de aceeaşi parte. 

Rezultatele controlului au fost cuprinse în raportul InspecŃiei 

Judiciare 2208/IJ/1867/SIJ/2009 privind control tematic pe 

distribuirea aleatorie a cauzelor prin sistemul informatic ECRIS, 

nefiind sesizate deficienŃe majore la instanŃele arondate CurŃii de Apel 

Cluj. 

Totuşi, raportul relevă faptul că la nivelul secŃiilor comerciale, de 

contencios-administrativ şi fiscal,cât şi la nivelul secŃiei civile, cu 

prilejul repartizării cauzelor prin utilizarea sistemului informatic nu s-
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a Ńinut cont de tipul de termen ce trebuie alocat, în funcŃie de natura 

cauzei, nefiind puse în aplicare procedurile cuprinse în Nota InspecŃiei 

Judiciare nr. 2104/IJ/1708/SIJ/2007 

Într-adevăr, în privinŃa cauzelor aflate în stadiul procesual al 

recursului, alocarea tipului de termen s-a realizat de către grefierul şef 

de secŃie, însărcinat cu repartizarea aleatorie, prin luarea în 

considerare  a numărului mare de cauze în recurs şi a căror 

repartizare anterioară a determinat completarea cu dosare a 

termenelor mai apropiate de data repartizării (o lună).  

DeficienŃa semnalată poate fi înlăturată prin asocierea la 

obiectele din ECRIS a tipurilor de termene adecvate, în partea de 

administrare a ECRIS-ului, operaŃiune sugerată şi de procedurile 

cuprinse în nota nr. 2104/IJ/1708/SIJ/2007, însuşită de SecŃia 

pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în şedinŃa din 

08.11.2007. 

Totodată, respectarea indicatorilor de timp şi de complexitate a 

făcut obiectul unor controale periodice, preventive şi corective, 

realizate de preşedinŃii instanŃelor sau, după caz, ai secŃiilor. 

Utilizare aplicaŃiei ECRIS varianta 3.0 şi generalizarea 

numărului unic de dosar la toate instanŃele a contribuit, incontestabil, 

la creşterea calităŃii actului de justiŃie, accelerarea derulării 

procedurilor, asigurarea accesului simultan al justiŃiabililor la 

informaŃiile de interes public, standardizarea procedurilor şi 

formularelor, comunicarea rapidă între unităŃile sistemului judiciar, 

transparenŃă în  îndeplinirea actului de justiŃie şi  eliminarea 

suspiciunilor legate de imparŃialitatea judecătorilor. 

În cursul anului 2009, normele privind repartizarea aleatorie a 

cauzelor cuprinse în Regulamentul de ordine de interioară al 

instanŃelor judecătoreşti au fost modificate prin Hotărârea nr. 38 din 
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15 ianuarie 2009 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 64 din 03.02.2009. 

Totodată, Comisia de actualizare a nomenclatoarelor aplicaŃiei 

ECRIS a emis mai multe hotărâri prin care s-a aprobat completarea şi 

modificare acestora. 

În consecinŃă, au fost luate măsuri pentru aplicarea noilor 

reglementări. 

 

B. Date privind durata de soluŃionare a cauzelor  

Pentru judecătorii CurŃii de Apel Cluj şi, în egală măsură, pentru 

judecătorii instanŃelor aflate în jurisdicŃia acesteia, termenul de 

soluŃionare a cauzelor a reprezentat o problemă cardinală. 

Consacrată în cuprinsul art.6 pct.1 al ConvenŃiei Europene a 

Drepturilor Omului, sintagma „termen rezonabil” a dobândit noi 

valenŃe prin Programul-cadru al Comisiei Europene pentru eficacitatea 

justiŃiei, prezentat la Strasbourg pe data de 11 iunie 20041, 

recomandându-se acreditarea alocuŃiunii „termen optim şi previzibil”, 

pentru a se rezolva, prin mecanisme naŃionale adecvate, „răul 

endemic” constând în „lentoarea justiŃiei”. 

Amploarea fenomenului justifică, în opinia Comisiei, reacŃia 

viguroasă a CurŃii de la Strasbourg,care a recomandat, în mod repetat, 

statelor membre să prevină, prin mecanisme naŃionale, termenele 

excesive de judecată2. 

„Miza - spunea Comisia - este crucială pentru statele membre, 

direct responsabile pentru buna funcŃionare a propriului sistem 

                                                
1 Sub titlul „Un nou obiectiv pentru sistemele juridice: judecarea fiecărei cauze într-un 
termen optim şi previzibil”, Comisia – sub emblema Consiliului Europei – şi-a prezentat 
„Programul-cadru” de la Strasbourg, pe data de 11 iunie 2004. Ca urmare a întâlnirii 
miniştrilor europeni ai JustiŃiei, care s-a Ńinut la Londra, în iunie 2000, Comitetul de 
Miniştri a decis, în septembrie 2002, crearea Comisiei europene pentru eficacitatea 
justiŃiei. 
2 A se vedea, Hotărârea din 26 octombrie 2000, în cauza Kudla contra Poloniei. A se vedea 
şi Recomandarea R(2004)6 a Comitetului de Miniştri pentru statele membre privind 
ameliorarea recursurilor interne, adoptată la 12 mai 2004. 
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juridic: dincolo de un anumit prag critic, o lentoare mai mare are 

drept consecinŃă o criză de încredere generală în justiŃie, atât la 

cetăŃeni, cât şi în  lumea economică, mai ales că justiŃia reprezintă 

unul dintre pilonii democraŃiei şi, pe cale de consecinŃă,  democraŃia 

însăşi.”3 

Din aceasta perspectivă, putem spune că efectul real al unei 

bune administrări a justiŃiei, efect perceput de justiŃiabili ca o condiŃie 

esenŃială a procesului echitabil, este tocmai derularea procedurilor 

judiciare în perioade relativ scurte de timp.  

La nivelul CurŃii de Apel Cluj, în materie penală,  durata medie 

de soluŃionare a cauzelor a fost cuprinsă între 0-12 luni în primă 

instanŃă,  0 - 6 luni în apel şi între 0 - 6 luni în recurs. 

Durata rezonabilă devine o certitudine  în cazul în care 

procedura este  completă şi asistenŃa juridică obligatorie este 

asigurată. În ipoteza solicitărilor de termen pentru angajare de avocat 

sau pentru îndeplinirea procedurii de citare se estimează că aceste 

cauze nu depăşesc, în timp, între 7 şi14 zile. 

SituaŃia este diferită în cauzele soluŃionate în fond, în apel sau în 

recurs care comportă o cercetare judecătorească completă, cu audieri 

ale părŃilor, administrări de probe, alte cauze de amânare,  necesitând 

un termen de maxim 3 luni. 

O analiză a datelor statistice relevă faptul  că în materie penală, 

la Curtea de Apel Cluj, numărul dosarelor mai vechi de un an este 

redus (4 cauze), iar cele aflate pe rol cu depăşirea unui termen de 6 – 

12 luni  este de 7 cauze, cifre de natură a indica un management 

foarte bun al şedinŃelor de judecată în acest domeniu. 

În privinŃa operativităŃii, remarcăm că în anul 2008, în materie 

penală,  aceasta a fost de 94,96%, iar în anul 2009 este de 92,90%. 

Această uşoară scădere este justificată de protestul magistraŃilor, 

                                                
3 „Programul-cadru”, pct. 7. 
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organizat la nivel naŃional, care a obligat instanŃele la o  amânare a 

cauzelor mai multe termene de judecată. 

SoluŃionarea cu celeritate a cauzelor de către magistraŃii secŃiilor 

civile a Ńinut cont atât de respectarea drepturilor procesuale ale 

justiŃiabililor, cât şi de faptul că esenŃială pentru actul de justiŃie este 

calitatea acestuia şi nu cantitatea. 

 Preocuparea colegiului de conducere, a preşedintelui de secŃie şi 

a fiecărui judecător în parte pentru soluŃionarea operativă a cauzelor, 

a  făcut ca pe rolul SecŃiei civile a CurŃii să existe în prezent doar trei 

cauze în apel mai vechi de 1 an, toate din cauza efectuării cu 

întârziere a rapoartelor de expertiză tehnică judiciară în specialitatea 

topografie. 

 În recurs, cauze mai vechi de 6 luni sunt în prezent în număr de 

şapte. 

 Dacă din cele 6 luni de la data înregistrării acestor dosare, 

deducem perioada vacanŃei judecătoreşti de două luni şi protestul din 

luna septembrie, rezultă că nici aceste cauze aflate în recurs nu sunt 

mai vechi de 6 luni. 

La nivelul tribunalelor arondate CurŃii de Apel Cluj, indicatorii 

statistici pun în evidenŃă următoarea situaŃie: 

I. Tribunalul Maramureş. La  sfârşitul anului 2009, pe rolul 

instanŃelor din circumscripŃia tribunalului se aflau 8.994 cauze din 

care 2.339 la tribunal şi 6.655 la judecătorii. 

Din cele 2.339 cauze rămase în stoc la tribunal, 1.368 aveau o 

vechime între 0-6 luni, 347 între 6-12 luni, 105 cauze peste 1 an 

vechime din care 88 cauze în materie civilă şi 17 cauze în materie 

penală iar 519 cauze erau suspendate. 

FaŃă de perioada anterioară, numărul cauzelor aflate în stoc la 

tribunal la sfârşitul anului a crescut de la 1.597 la 2.339 (cu 

46,46%), iar a celor mai vechi de un an de la 57 la 105 (cu 84,21%). 



Pagina 56 din 164  

II. Tribunalul Sălaj. Durata de soluŃionare a cauzelor a fost 

cuprinsă  între 1 şi 3 luni în toate gradele de jurisdicŃie: primă 

instanŃă, apel şi recurs. 

Durata de soluŃionare a cauzelor pe principalele materii a fost 

următoarea: în materie civilă între 1-3 luni; în materie penală între 1-

3 luni, minori şi familie între 1-3 luni; contencios administrativ şi 

fiscal între 1-3 luni; comercial între 1-3 luni; falimente între 3 luni - 1 

an, iar în conflicte de muncă şi litigii de asigurări sociale între 1-3 

luni. 

Se poate observa că la nivelul instanŃei, atât în materie civilă cât 

şi în materie penală, 77,97 % din dosare s-au soluŃionat într-o 

perioadă cuprinsă între 1-3 luni, în cifre absolute 4.013 dosare; 

17,99 % din dosare s-au soluŃionat între 3-6 luni, ceea ce reprezintă 

în cifre absolute 926 dosare; 3,17 % reprezentând în cifre absolute 

163 dosare s-au soluŃionat între 6 luni - 1 an, iar 0,87 % din dosare 

s-au soluŃionat peste un an, în cifre absolute 45 dosare. 

III. Tribunalul BistriŃa-Năsăud. Durata cauzelor soluŃionate în 

anul 2009 se prezintă astfel : 

- din 509 dosare soluŃionate în fond, 476 au avut o durată între 

0 şi 6 luni; 15  dosare între 6 - 12 luni, 17 dosare cu durata între 1 şi 

2 ani şi un singur dosar cu durata între 2 şi 3 ani; 

- din 131 dosare soluŃionate în apel, 123 au fost rezolvate într-

un termen de până la 6 luni, 4 în termen de 1 an, 2 în termen de 2 

ani şi 2 în termen de până la 3 ani; 

- în recurs  au fost soluŃionate un număr total de 468 dosare, 

din care 468 de dosare au durat mai puŃin de 6 luni; 11 dosare au 

fost soluŃionate în termen de 6 - 12 luni, şi un singur dosar a durat 

mai mult de 1 an. 

La finele anului 2009, pe rolul secŃiei civile s-au regăsit 9 

dosare având o vechime mai mare de 1 an, toate aceste cauze au fost 
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amânate la ultimul termen de judecată pentru motivul nedepunerii 

raportului de expertiză topografică, respectiv contabilă. 

Raportat la numărul cauzelor de soluŃionat în anul 2009 – 2059 

dosare -   procentul de 0,43% al dosarelor civile cu termenul de 

soluŃionare de un an depăşit  este unul rezonabil, în condiŃiile 

arătate.  

În materie penală, în medie, durata de soluŃionare a cauzelor se 

prezintă astfel: la fond între 6 luni -1 an, în apel între 6 luni - 1 an şi 

în recurs 2, 3 luni. 

De altfel, la sfârşitul anului 2009 pe rolul secŃiei penale a 

tribunalului existau 22 cauze mai vechi cu o vechime de peste 1 an 

dintre care 21 fonduri penale şi 1 apel penal. 

Este de menŃionat că la sfârşitul anului 2009 nu exista pe rolul 

secŃiei penale nici o cauză în materia recursului cu o vechime de 6 

luni sau mai mare. 

Durata de soluŃionare a cauzelor în materie comercială, 

contencios administrativ, contencios fiscal şi în materia recursurilor 

comerciale şi contravenŃionale este 2 - 4 luni. 

III. Tribunalul Cluj 

Factorii care au determinat realizarea indicatorului de 

operativitate, au fost, în principal: monitorizarea dosarelor mai vechi 

de 6 luni şi de 1 an; controalele periodice ce au fost efectuate la 

instanŃe; discuŃiile cu judecătorii care au soluŃionat astfel de cauze; 

verificarea periodică şi repunerea pe rol a dosarelor suspendate, care 

au fost soluŃionare în ceea mai mare parte. 

Unul din factorii principali care au condus la tergiversarea 

soluŃionării cauzelor este efectuarea şi depunerea la dosar cu 

întârziere a expertizelor ce sunt ordonate în cauze.  

De asemenea, introducerea în cauze a experŃilor s-a făcut cu 

întârziere, doar când se asigura şi plata acestora de către părŃi, iar 
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uneori părŃile din proces nu sunt interesate în plata expertizelor sau 

se află în imposibilitate materială de a achita expertiza, ceea ce duce 

la amânarea cauzelor. 

Un alt factor ce concură la tergiversarea cauzelor este numărul 

insuficient al personalului auxiliar încadrat la instanŃe, raportul 

dintre numărul de personal auxiliar şi numărul judecătorilor din 

statul de funcŃiuni fiind de sub 2 la toate instanŃele, cu excepŃia 

Judecătoriei Dej unde acest raport este mai mare. 

* 

La secŃiile penale ale tribunalelor arondate, faŃă de specificul 

procedurii şi în raport de necesitatea sancŃionării rapide a faptelor 

infracŃionale, se constată o diminuare constantă a duratelor 

procedurilor în instanŃă, ajungându-se la o medie de soluŃionare a 

cauzelor de circa un an pentru litigiile în fond, 5 - 6 luni în apel şi 2 - 

4 luni în recurs. 

Pentru dosarele penale soluŃionate în primă instanŃă la nivelul 

Tribunalelor din raza CurŃii, dar şi la unele judecătorii, principala 

problemă cu efecte asupra duratei de soluŃionare este reprezentată de 

complexitatea deosebită a proceselor, fiind înregistrate din ce în ce mai 

multe dosare în care sunt trimise în judecată loturi de la 20 la 30 de 

inculpaŃi, la care se adaugă sute de martori de audiat în aceeaşi 

cauză. De asemenea, multe pricini penale sunt trimise în instanŃă de 

către organele de anchetă cu un volum foarte mare de documente 

probatorii în susŃinere, magistratul investit cu soluŃionarea fondului 

având de studiat şi până la 300 de volume de urmărire penală într-o 

singură cauză. 

În multe împrejurări, se pune în discuŃie audierea de martori 

sub acoperire, din acest punct de vedere înregistrându-se o serie de 

dificultăŃi în aducerea acestora în instanŃă. 
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Analiza cauzelor de tergiversare în raport cu persoanele care au 

determinat amânarea şi cu motivele concrete, a revelat că durata de 

soluŃionare a acestora a fost influenŃată atât de factori subiectivi cât şi 

de factori obiectivi, aceştia din urmă fiind imputabili în primul rând 

părŃilor, avocaŃilor acestora şi celorlalŃi participanŃi la proces. 

În categoria factorilor obiectivi, menŃionăm: numărul redus de 

personal (judecători şi personal auxiliar) în raport de volumul de 

activitate; numărul mare de dosare suspendate în care nu sunt 

îndeplinite condiŃiile pentru constatarea perimării; complexitatea 

deosebită a unor cauze; numărul mare de cauze în care părŃile nu 

beneficiază de asistenŃă juridică calificată; numărul insuficient de 

experŃi; procedura de transfer a inculpaŃilor care au afaceri judiciare 

la alte instanŃe; existenŃa unor instituŃii procedurale care permit 

amânări legale ale soluŃionării cauzei (neefectuarea în termen a 

probelor ştiinŃifice necesare stringent soluŃionării cauzelor  în toate 

cele 4 dosare aflate pe rolul SecŃiei, mai vechi de un an, amânarea se 

datorează neefectuării unor expertize de specialitate); necomunicarea 

noilor domicilii de către părŃi, pe parcursul proceselor, aspect ce 

generează amânări datorită lipsei de procedură cu acestea; absenŃa a 

3 magistraŃi din cadrul secŃiei penale; 

În categoria factorilor imputabili părŃilor, apărătorilor 

acestora, martorilor, experŃilor sau altor participanŃi la proces pot 

fi incluşi: formularea unor cereri informe sau incomplete urmate de 

multiple precizări de acŃiune, neachitarea taxelor de timbru la momentul 

înregistrării acŃiunii; exercitarea cu rea-credinŃă,abuzivă chiar,a 

drepturilor procesuale; neplata onorariilor pentru experŃi şi refuzul 

acestora de a depune rapoartele de expertiză; solicitarea cu rea credinŃă 

a unor termene pentru încheierea unor tranzacŃii; nedepunerea cererilor 

de apel şi a înscrisurilor în număr suficient în raport cu numărul 

intimaŃilor; cereri de amânarea în vederea angajării unui apărător în 
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temeiul art.156 alin. (1) C. pr. civ.; neîndeplinirea procedurii de citare cu 

părŃile din proces; necesitatea comunicării unor acte de procedură ale 

părŃilor; formularea cererilor de ajutor public judiciară în temeiul 

OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.51/2008 

În categoria factorilor imputabili altor autorităŃi amintim: 

neprezentarea sau netransferarea inculpaŃilor arestaŃi la termenele de 

judecată; neexecutarea sau executarea cu întârziere a mandatelor de 

aducere de către agenŃii de poliŃie; durata mare de timp în care se 

efectuează expertizele judiciare încuviinŃate de instanŃe; comunicarea cu 

întârziere a relaŃiilor solicitate unor instituŃii publice; folosirea dreptului 

la apărare prin formularea mai multor cereri pe acest motiv; amânări 

provocate de administrarea treptată a probelor; identificarea şi plata 

interpreŃilor. 

AcŃiunea factorilor amintiŃi mai sus s-a conjugat, uneori, cu  

anumite cauze imputabile judecătorilor, cum ar fi: aplicarea 

necorespunzătoare a dispoziŃiilor procedurale şi nesancŃionarea 

conduitei culpabile a părŃilor şi participanŃilor la proces;  administrarea 

probelor “în rate”; omisiuni în stabilirea unor obiective precise şi clare 

pentru rapoartele de expertiză judiciară; nerespectarea termenelor de 

încuviinŃare şi de administrare a probelor; insuficienta cunoaştere a 

cauzelor deduse judecăŃii şi a unor instituŃii de drept; neredactarea 

hotărârilor în termen; amânarea nejustificată a pronunŃării în unele 

cauze fără grad ridicat de complexitate; neexercitarea rolului activ al 

judecătorului; nestabilirea cuantumului taxei de timbru pentru primul 

termen de judecată. 

Statistic, s-a constatat, însă, că numărul cauzelor amânate din 

motive imputabile instanŃelor este redus în raport cu acela determinat 

de factorii obiectivi,dintre care numărul insuficient de experŃi topografi 

autorizaŃi influenŃează în mod decisiv durata soluŃionării cauzelor 

civile, rapoartele de expertiza fiind efectuate în intervale de timp 
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cuprinse între 6 luni şi 1 an, uneori chiar mai mari. SituaŃia este 

problematică la nivel naŃional, Ministerul JustiŃiei fiind sesizat în 

repetate rânduri pentru a interveni, prin atragerea experŃilor în sistem 

printr-o motivare corespunzătoare. 

 

C. Ponderea atacabilităŃii hotărârilor 

În anul 2009 Curtea de Apel Cluj a pronunŃat un număr de 

9.109 hotărâri, din care au fost atacate 724 hotărâri, corespunzător 

unui indice de 7,95%. 

La acest indicator, la nivelul tuturor tribunalelor au fost 

pronunŃate 39.657 hotărâri, din care au fost atacate 6.940 de 

hotărâri, ceea ce înseamnă un procent de 17,50%. 

Procentual, cele mai multe hotărâri au fost atacate la 

Tribunalul Cluj (26,46%) şi la Tribunalul Sălaj (20,92%), în timp ce la 

polul opus se situează Tribunalul Comercial Cluj (6,46%). 

La nivelul judecătoriilor din raza CurŃii de Apel Cluj, care în 

anul 2009 au pronunŃat 98.311 hotărâri, numărul hotărârilor atacate 

a fost de 13.388, ceea ce corespunde unei medii de 13,62%. 

Cel mai mare procent de atacabilitate l-au avut Judecătoriile 

Vişeu de Sus (24,61%), Târgu Lăpuş (23,04%), Zalău (19,49%) şi 

Dragomireşti (18,94%), cel mai mic procent fiind înregistrat la 

Judecătoriile Turda (5,39%), Jibou (8,86%) şi Năsăud (9,55%). 

Indicele de casare/menŃinere a hotărârilor în căile de atac. 

Din numărul total de 9.109 hotărâri pronunŃate de Curtea de 

Apel Cluj în anul 2009 au fost atacate 724 (7,95%), fiind modificate 

sau desfiinŃate în căile de atac 36 de hotărâri, rezultând un indice de 

casare de 0,40%. 

La nivelul tribunalelor, media indicelui de casare a fost de 

3,62%, fiind desfiinŃate sau modificate 1.437 de hotărâri din 39.657 



Pagina 62 din 164  

hotărâri pronunŃate, având un procent de atacabilitate de 17,50% 

(6.940 hotărâri). 

Peste media arătată s-au situat Tribunalul Cluj (4,09%), 

Tribunalul BistriŃa (4,08%) şi Tribunalul Sălaj (3,90%), iar sub medie, 

Tribunalul Comercial Cluj (3,12%) şi Tribunalul Maramureş (3,14%). 

La judecătorii, media indicelui de casare a fost de 2,50%, din 

cele 98.311 hotărâri pronunŃate au fost atacate 13.388 (13,62%), 

fiind desfiinŃate sau modificate 2.456 hotărâri. 

Judecătoriile care au avut cel mai mare indice de casare au fost 

Judecătoriile Târgu Lăpuş (4,06%), Sighetu MarmaŃiei (6,87%), 

Dragomireşti (5,87%) şi Zalău (5,50%), la polul opus situându-se 

Judecătoriile Cluj Napoca (0,61%), Jibou (1,77%), Baia-Mare (2,37%), 

Turda (2,38%) şi Gherla (2,40%). 

Este de subliniat faptul că în procentele arătate sunt cuprinse 

şi hotărârile desfiinŃate sau modificate în căile de atac pentru motive 

neimputabile judecătorilor. 

Principalele motive de casare/desfiinŃare a hotărârilor 

Dintre motivele de casare sau desfiinŃare identificate, în materie 

civilă, comercială şi de contencios administrativ  cele mai frecvente 

greşeli au constat în: 

� aplicarea greşită sau necorespunzătoare a dispoziŃiilor 

legale; 

� neobservarea prevederilor legale referitoare la competenŃă 

şi calificarea greşită a naturii litigiului; 

� aprecierea greşită a probelor; 

� aprecierea eronată a stării de fapt; 

� neclarificarea situaŃiei juridice a bunurilor ce formează 

obiectul litigiului; 

� neverificarea legitimării procesuale a părŃilor; 
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� aplicarea greşită ori interpretarea necorespunzătoare a 

unor norme şi instituŃii de drept material şi procesual; 

În materie penală, cele mai importante motive de 

casare/desfiinŃare reŃinute sunt: 

� încălcarea normelor de procedură ce reglementează 

desfăşurarea procesului, sancŃionate cu nulitatea absolută, cum ar fi 

citarea părŃilor, compunerea instanŃei, competenŃa materială, 

garantarea dreptului la apărare, etc. 

� încadrarea juridică greşită a faptelor; 

� aplicarea unor pedepse în afara limitelor legale; 

� nepronunŃarea asupra unor motive de apel; 

� nerezolvarea laturii civile;  

� greşita individualizare a pedepselor; 

� instrumentarea defectuoasă a dosarului la instanŃa de 

fond; 

D. Măsuri luate pentru unificarea  practicii judiciare  

Îndeplinirea cerinŃelor de armonizare a legislaŃiei interne cu 

legislaŃia europeană a determinat o efervescenŃă legislativă în anii 

pregătitori ai aderării României la Uniunea Europeană. Realitatea 

socială a impus, de asemenea, modificări rapide ale legislaŃiei pentru a 

acoperi noi problematici. Nu întotdeauna însă normele edictate cu fost 

suficient de clare, lăsând o marjă foarte largă de interpretare. Mai 

mult, în unele cazuri normele edictate nu au fost corelate între ele, iar 

contradicŃiile între actele normative ce reglementau aceleaşi situaŃii de 

fapt au generat abordări şi interpretări neunitare în instanŃele de 

judecată. 

Practica neunitară este elementul care determină multe 

nemulŃumiri ale justiŃiabililor şi una dintre problemele-cheie din 

perspectiva vulnerabilităŃii sistemului judiciar. Observăm însă că, în 

cursul ultimilor trei ani, practica judiciară a câştigat în uniformitate în 
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ceea ce priveşte modalitatea de soluŃionare a litigiilor rezultate din 

aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, 

precum şi a celor generate de aplicarea Legilor fondului funciar, însă 

nu se poate vorbi despre un caracter în totul unitar al hotărârilor 

pronunŃate în materia proprietăŃilor. 

Unificarea practicii judiciare reprezintă este dintre cele mai 

importante direcŃii de acŃiune în strategia de reformă a sistemului 

judiciar. Recâştigarea încrederii cetăŃenilor în actul de justiŃie, 

eliminarea suspiciunilor de corupŃie ar putea  fi atinse  numai prin 

asigurarea predictibilităŃii hotărârilor judecătoreşti. O practică unitară 

ar legitima o garanŃie de funcŃionare corectă şi coerentă a sistemului 

judiciar.  

Nu este de neglijat faptul că statul român a fost sancŃionat de 

către Curtea Europeană a Drepturilor Omului4 şi pentru lipsa de 

uniformitate, incoerenŃa în plan legislativ şi divergenŃele de 

jurisprudenŃă fiind susceptibile să creeze un climat general de  

incertitudine juridică. Curtea admite că divergenŃele de jurisprudenŃă 

constituie, prin natura lor, o caracteristică inerentă oricărui sistem 

judiciar care se sprijină pe un ansamblu de instanŃe de fond cu 

autoritate asupra circumscripŃiei lor teritoriale, revenind însă instanŃei 

supreme rolul de a regla divergenŃele, ce persistă în timp şi Ńin de un 

domeniu de mare interes social, pentru că ele sunt de natură să dea 

naştere unei incertitudini permanente şi să diminueze încrederea 

cetăŃenilor în sistemul judiciar.  

 Identificarea şi dezvoltarea mecanismelor care să permită o 

uniformizare a practicii instanŃelor din aria de competenŃă a CurŃii de 

Apel Cluj a reprezentat o preocupare constantă a celor învestiŃi cu 

atribuŃii de organizare şi de coordonare în materie. 

                                                
4 Cauza  Păduraru c/ României, Hotărârea din 1 decembrie 2005, publicată în M.Of. 
nr.514 iunie 2006. 
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Pentru realizarea acestui deziderat, acŃiunile concertate de la 

nivelul CurŃii de Apel Cluj au vizat următoarele direcŃii: 

1. Organizarea lunară a întâlnirilor profesionale ale judecătorilor 

secŃiilor/ instanŃelor, după caz, precum şi a întâlnirilor trimestriale ale 

judecătorilor din cadrul instanŃelor aflate în raza de activitate a CurŃii 

de Apel Cluj.  

Primul pas în organizarea şi coordonarea mecanismelor de 

uniformizare a jurisprudenŃei instanŃei l-au reprezentat identificarea 

concretă la nivelul secŃiilor şi la nivelul tribunalelor a problemelor de 

drept care au fost soluŃionate neunitar şi indicarea argumentelor 

pentru fiecare opinie  majoritară sau minoritară. Apoi, toate aceste 

probleme de drept au fost comunicate, spre studiu şi analiză, 

instanŃelor din circumscripŃie şi tuturor judecătorilor specializaŃi în 

materiile care au generat controverse, solicitându-se transmiterea 

unui feed-back. PreşedinŃii de secŃie au centralizat toate punctele de 

vedere, arătând argumentele în sprijinul fiecărei opinii, numărul de 

persoane ce adoptă opinia minoritară/majoritară şi au comunicat din 

nou această documentaŃie relevantă la nivelul tuturor secŃiilor şi 

tribunalelor pentru a fi analizată în şedinŃele profesionale lunare  în 

fiecare instanŃă ori ele au fost dezbătute în cadrul întâlnirilor 

trimestriale. Totodată, problemele care au făcut obiect al dezbaterilor 

şi soluŃiile adoptate au fost transmise lunar Consiliului Superior al 

Magistraturii.  

Astfel, în cursul anului 2009, au fost organizate un număr de 12 

întâlniri profesionale trimestriale în domeniul „Practică neunitară”, 

abordate fiind probleme de drept civil, drept comercial şi de contencios 

administrativ-fiscal şi drept penal, la sediul CurŃii de Apel Cluj, cu 

judecătorii instanŃelor arondate acesteia. 

Circumscris aceluiaşi domeniu, „Practică neunitară”, au fost 

organizate în mod similar 43 de întâlniri profesionale trimestriale, la 
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nivelul celor patru tribunale arondate CurŃii de Apel Cluj, cu 

participarea judecătorilor de la judecătorii, temele abordate 

identificate fiind în materia dreptului civil în sens restrâns, dreptului 

muncii şi asigurărilor sociale, dreptul familiei şi protecŃia minorilor, 

dreptului comercial, contencios administrativ şi fiscal, dreptului penal, 

aplicării Legii nr. 10/2001, restituirii imobilelor preluate abuziv  din 

perspectiva jurisprudenŃei CEDO, jurisprudenŃa CurŃii de JustiŃie a 

ComunităŃilor Europene, jurisprudenŃa CEDO, transferul de proceduri 

în materie penală şi altele asemenea. 

În materie  penală,  problemele  de practică  judiciară neunitară 

identificate au fost în legătură cu: aplicarea jurisprudenŃei CEDO în 

cauzele împotriva României, privind încălcarea art. 6 din ConvenŃia 

Europeană a drepturilor Omului; măsurile preventive referitoare la 

obligarea de a nu părăsi localitatea sau Ńara dispuse ori prelungite fie 

de procuror, fie de judecător, în cursul urmăririi penale sau  după 

sesizarea instanŃei prin rechizitoriu; revocarea suspendării sub 

supraveghere a executării pedepsei; necesitatea menŃinerii aplicării şi 

suspendării pedepsei accesorii în dispozitivul hotărârilor de 

condamnare la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării; 

angajarea răspunderii asiguratorului faŃă de persoanele păgubite prin 

accidente de autovehicule, în raport cu Decizia în interesul Legii nr. 

1/2005 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie şi prevederile art. 54 alin. 

2 din Legea nr. 136/1995; Decizia în interesul Legii nr. 8/2007 a 

Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, cu privire la care s-a susŃinut că 

pune problema instituirii unui tratament juridic diferenŃiat pentru 

aceeaşi situaŃie juridică şi, prin urmare,  a încălcării art. 16  din 

ConstituŃie privind egalitatea cetăŃenilor în faŃa legii şi art. 6 din 

CEDO; contopirea pedepselor şi deducerea perioadelor executate; 

dispoziŃiile art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală. 
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În materie comercială şi contencios administrativ, intenŃia de 

unificare a practicii judiciare a reprezentat o constantă şi pentru 

judecători, fiind una dintre preocupările profesionale prioritare ale 

acestora în cursul anului 2009. Cele patru întâlniri trimestriale 

planificate pentru anul 2009 au fost realizate, fie în forma unor 

şedinŃe comune de lucru cu judecătorii instanŃelor din aria de 

competenŃă a CurŃii, fie în formă scrisă, respectiv transmiterea 

materialelor de către tribunalele arondate, discutarea  problemelor 

juridice cu judecătorii secŃiei şi transmiterea mai apoi către tribunale 

a minutei întocmite cu prilejul şedinŃei de lucru a judecătorilor secŃiei. 

În marea majoritate a cazurilor, în privinŃa chestiunilor de drept 

discutate, judecătorii secŃiei au exprimat un punct de vedere unitar. 

În acelaşi timp, întâlnirile trimestriale au fost un prilej de 

identificare a unor aspecte de practică neunitară existentă chiar în 

cadrul secŃiei. În această situaŃie, punctul de vedere majoritar a fost 

transmis tribunalelor arondate. 

Mai apoi, prin grija preşedintelui secŃiei, căruia îi revine atribuŃia 

de a Ńine evidenŃa cazurilor de aplicare neunitară a legii (art. 261 din 

R.O.I.), chestiunile de drept asupra cărora au fost exprimate puncte de 

vedere diferite au fost reluate în cadrul unor şedinŃe de lucru de către 

judecătorii secŃiei. 

Astfel a fost în privinŃa problemei de drept privind plata 

suplimentului postului şi a suplimentului corespunzător treptei de 

salarizare, drepturi băneşti prevăzute de art. 31 din Legea nr. 

188/1999. IniŃial, judecătorii secŃiei au apreciat că acŃiunile având ca 

obiect plata drepturilor băneşti menŃionate anterior sunt admisibile. 

Ulterior, în urma discuŃiilor avute la întâlnirea trimestrială din luna 

aprilie 2009 s-a conturat un punct de  vedere diferit, în sensul că 

aceste acŃiuni nu sunt admisibile. Reluând discuŃiile asupra acestei 
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probleme de drept, judecătorii secŃiei au fost de acord că se impune 

schimbarea practicii judiciare în acŃiunile de acest gen. 

S-a dovedit că această ultimă soluŃie este corectă prin faptul că 

prin Decizia nr. XX din 21 sept. 2009, Înalta Curte de CasaŃie şi 

JustiŃie a stabilit, în cadrul unui recurs în interesul legii că, în lipsa 

unei cuantificări legale, nu se pot acorda pe cale judecătorească 

drepturile salariale constând în suplimentul postului şi suplimentul 

corespunzător treptei de salarizare, drepturi salariale prevăzute de 

dispoziŃiile art. 31 alin. 1 lit. „c” şi „d” din Legea nr. 188/1999 privind 

statutul funcŃionarilor publici 

În materie civilă, problemele de practică judiciară neunitară 

abordate în cadrul întâlnirilor lunare şi a celor trimestriale organizate, 

au vizat litigiile având ca obiect acŃiunile în revendicare introduse în 

temeiul dreptului comun după data de 14 februarie 2001, cu privire la  

imobile ce fac obiectul Legii nr.10/2001, prin prisma Deciziei nr. 

XXXIII din 9 iunie 2008 a SecŃiilor unite ale Înaltei CurŃi de CasaŃie şi 

JustiŃie şi a art.1 din Protocolul adiŃional nr.1 la ConvenŃia Europeană 

a Drepturilor Omului; calitatea procesuală pasivă a Statului Român 

prin Ministerul Economiei şi FinanŃelor de a fi obligat sau nu la plata 

despăgubirilor băneşti pentru imobilele preluate abuziv ce nu mai pot 

fi restituite în natură, practica judiciară manifestându-se inclusiv la 

nivelul secŃiei civile şi de proprietate intelectuală a instanŃei supreme; 

în privinŃa beneficierii sau nu la recalcularea pensiei de diferite 

sporuri acordate salariaŃilor anterior anului 1989. 

2. Monitorizarea aspectelor de practică neunitară s-a  corelat cu 

furnizarea de informaŃii în reŃeaua informatică internă cu privire la 

jurisprudenŃa în materie a altor instanŃe din Ńară, pentru ca 

magistraŃii să poată cunoaşte şi argumentele colegilor . 

S-a asigurat participarea preşedinŃilor de secŃie ai CurŃii la toate 

întâlnirile trimestriale ale Comisiei de unificare a practicii judiciare 



Pagina 69 din 164  

constituită în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi 

transmiterea în teritoriu a problemelor de practică neunitară care au 

fost abordate, împreună cu soluŃiile adoptate.  

De asemenea, trebuie menŃionat că preşedintele secŃiei 

comerciale şi de contencios administrativ a CurŃii de Apel Cluj a 

formulat, la întâlnirea din 8 decembrie 2009, o propunere concretă de 

îmbunătăŃire a activităŃii acestei comisii. Astfel, s-a constatat că atât 

în cadrul întâlnirilor cu judecătorii ce judecă în materia dreptului civil, 

cât şi ale celor care judecă în materie comercială şi de contencios 

administrativ, au fost discutate şi chestiuni de drept procesual civil. S-

a propus ca toate aceste probleme de drept ce Ńin  de procedura civilă 

să fie identificate şi puse în discuŃie atât în cadrul întâlnirilor 

preşedinŃilor secŃiilor civile, cât şi ale celor comerciale şi de contencios 

administrativ, procedura civilă fiind comună atât materiei dreptului 

civil cât şi materiei comerciale sau de contencios administrativ (cu 

unele particularităŃi).  

Această propunere este consemnată în minuta întocmită cu 

prilejul reuniunii comisiei cu preşedintele SecŃiei comerciale de la 

Înalta Curte de casaŃie şi JustiŃie şi cu preşedinŃii secŃiilor comerciale 

de la celelalte curŃi de apel din Ńară. 

3. Au fost  stabilite, la începutul anului 2009, la nivelul fiecărei 

secŃii şi /sau instanŃe, după caz, programări lunare pe teme de lucru, 

fiind desemnat un judecător care să întocmească şi să prezinte un 

referat pe teme de actualitate. 

În cadrul întâlnirilor profesionale lunare ale judecătorilor în mod 

obligatoriu au făcut obiect al dezbaterilor şi hotărârile CurŃii Europene a 

Drepturilor Omului, pentru o bună înŃelegere şi, mai apoi, pentru o corectă 

reflectare a lor în jurisprudenŃa internă. Un examen al hotărârilor 

pronunŃate în ultimii ani de către instanŃele din circumscripŃia CurŃii 

de Apel Cluj evidenŃiază, cu uşurinŃă, că jurisprudenŃa CurŃii 
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Europene a Drepturilor Omului a început şi continuă să se 

consolideze ca reper major atât în activitatea de judecată, cât şi în 

preocupările de studiu şi dialog profesional ale judecătorilor. Numărul 

hotărârilor judecătoreşti care au Ńinut seama, cât priveşte dezlegarea 

problemelor de drept specifice, de soluŃii şi argumente propuse prin 

hotărâri ale CurŃii Europene a Drepturilor Omului (C.E.D.O) a crescut 

semnificativ. 

4. Monitorizarea şi analiza  soluŃiile pronunŃate de Înalta Curte 

de CasaŃie şi JustiŃie în recursurile având ca obiect hotărâri ale  CurŃii 

de Apel Cluj, precum şi a soluŃiilor de principiu transmise de Înalta 

Curte de CasaŃie şi JustiŃie. În concret, pe tot parcursul anului, 

judecătorii desemnaŃi cu evidenŃierea practicii instanŃei de control 

judiciar au întocmit periodic materiale, în care au evidenŃiat probleme 

de drept ce au rezultat din hotărârile casate sau modificate de Înalta 

Curte de CasaŃie şi JustiŃie. Aceste materiale au fost distribuite 

judecătorilor secŃiei, prin reŃeaua intranet, iar în măsura în care s-a 

impus, chestiunile de drept au fost discutate în cadrul unor şedinŃe de 

lucru ale  judecătorilor fiecărei secŃii. 

5. Elaborarea Buletinului jurisprudenŃei CurŃii de Apel Cluj, pe 

cele trei secŃii ale CurŃii, a necesitat un efort considerabil şi în acest 

an, responsabilizaŃi în acest sens fiind în mod direct preşedinŃii de 

secŃie. Prima ediŃie a Buletinului a apărut în anul 2001, în această 

lucrare fiind publicate, prin contribuŃia celor mai mulŃi dintre 

judecătorii CurŃii, hotărâri dintre cele mai reprezentative. În anul 

2008, Buletinului jurisprudenŃei apare pentru prima dată pe secŃii, 

într-o formă nouă, apreciată, care a  conferit judecătorilor şi celorlalŃi 

parteneri ai justiŃiei (avocaŃi, notari, executori) un beneficiu real şi 

mult consolidat, inclusiv sub aspectul verificării practicii judiciare. 

Buletinul JurisprudenŃei CurŃilor de Apel pe anul 2008 a apărut în luna 
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decembrie, separat pe cele trei secŃii ale CurŃii, fiind distribuit în 

librării de Editura Universul Juridic, în cursul lunii ianuarie, 2010. 

6. Preluând exemplul CurŃii, în anul 2009 Tribunalul BistriŃa-

Năsăud scoate cea dintâi culegere, propriul buletin de 

jurisprudenŃă,care include decizii irevocabile relevante pronunŃate în 

recurs şi nu numai, apariŃie pe care o apreciem a fi meritorie şi, în 

mod real, utilă în procesul de unificare a practicii judiciare la nivelul 

tribunalelor. 

7. Totodată, magistraŃii CurŃii au fost cointeresaŃi în  apariŃia 

Buletinului trimestrial de jurisprudenŃă al curŃilor de apel, 

contribuind, prin deciziile proprii, la succesul acŃiunii de unificare a 

jurisprudenŃei la nivel naŃional  

8. Coordonarea activităŃii de selectare a deciziilor relevante, de 

către preşedinŃii de secŃie, şi transpunerea acestora, trimestrial, pe 

portalul instanŃelor, pentru a le face cunoscute tuturor judecătorilor 

din Ńară, se înscrie în şirul acŃiunilor desfăşurate în scopul 

uniformizării jurisprudenŃei. Au fost, astfel, publicate un număr de  

150 de hotărâri, în materie civilă, penală, comercială şi de contencios 

administrativ. 

Pentru asigurarea securităŃii raporturilor juridice, a 

predictibilităŃii hotărârilor judecătoreşti pronunŃate, în conformitate 

cu jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului, la nivelul 

CurŃii de Apel Cluj vor fi întocmite, în continuare, planuri anuale de 

acŃiune pentru implementarea, la nivel local, a strategiei de unificare a 

practicii judiciare, în sensul celor ce urmează: 

� Organizarea cu rigurozitate a întâlnirilor profesionale 

lunare, la nivelul fiecărei secŃii a CurŃii, conform programărilor 

întocmite în acest scop, la începutul anului, temele abordate fiind 

circumscrise problemelor de practică neunitară identificate la nivelul 

secŃiei ori a celor susceptibile de a genera o astfel de practică, în acest 
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ultim caz întâlnirile având un rol preventiv. Totodată, va fi analizată 

practica de casare a instanŃei supreme, în baza referatului întocmit de 

către judecătorul cu atribuŃii privind analiza practicii instanŃei de 

control judiciar. 

� Organizarea trimestrială a întâlnirilor profesionale cu 

judecătorii instanŃelor arondate CurŃii de Apel Cluj, tribunale şi 

judecătorii, axate de această dată pe problemele de practică neunitară 

evocate de instanŃe în propunerile tematice comunicate celor trei 

preşedinŃi de secŃii ai CurŃii.  

� Publicarea în reŃeaua intranet  a tuturor materialelor ce 

prezintă relevanŃă pentru unificarea practicii judiciare (procesele-

verbale ale întâlnirilor trimestriale, ale şedinŃelor de lucru al secŃiilor, 

soluŃiile de principiu transmise de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, 

ş.a.) şi transmiterea acestora, în format electronic, de la instanŃele de 

control judiciar către instanŃele din jurisdicŃie, pentru a fi făcute 

cunoscute tuturor judecătorilor. Este preferabilă această formă de 

comunicare, mult mai rapidă, ce permite stocarea tuturor 

informaŃiilor. 

� Facilitarea accesului judecătorilor la diverse reviste de 

specialitate – „Dreptul”, „Buletinul jurisprudenŃei Înaltei CurŃi de 

CasaŃie şi JustiŃiei”, „Pandectele Române”, „Revista română de drept 

comunitar” etc., precum şi la culegerile de jurisprudenŃă ale instanŃei 

supreme şi ale celorlalte curŃi de apel din Ńară. Biroul documentare 

prezintă zilnic o informare electronică, transmisă tuturor 

magistraŃilor, cu privire la deciziile în interesul legii, pe materii, 

precum şi deciziile CurŃii ConstituŃionale, indicându-se pe lângă textul 

complet al deciziei şi incidenŃa constatărilor făcute de curtea 

ConstituŃională. 

Multe dintre problemele de practică judiciară neunitară au fost 

soluŃionate prin decizii în interesul legii pronunŃate de Înalta Curte de 
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CasaŃie şi JustiŃie. Spre exemplu, în materie penală, a fost tranşată 

problema săvârşirii faptei de evaziune fiscală sub imperiul Legii nr. 

87/1994 şi judecarea ei după intrarea în vigoare a Legii nr. 241/2007; 

modalitatea de stabilire a datei de la care curge termenul de 2 luni 

prevăzut de art.284 Cod procedură penală pentru introducerea 

plângerii prealabile în cazul infracŃiunilor continuate sau continue; 

prelungirea măsurilor privind obligarea de a nu părăsi localitatea sau 

Ńara luate în cursul urmăririi penale; aplicarea dispoziŃiilor art.12 

alin.1 şi art.13 alin. 2 din Legea nr. 678/2001 în raport cu dispoziŃiile 

art.189 alin.1-3 cod penal; calea de atac împotriva sentinŃelor prin 

care s-a dispus restituirea dosarului procurorului în vederea refacerii 

actului de sesizare, conform art.300 alin.2 Cod procedură penală etc. 

Tot astfel, SecŃia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei 

CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, în şedinŃa plenului din data de 29 

septembrie 2008, întrunit în condiŃiile art. 33 alin. 1 din 

Regulamentul privind organizarea şi funcŃionarea administrativă a 

ÎCCJ, republicat, a adoptat soluŃia de principiu potrivit căreia  ”este 

admisibilă excepŃia de nelegalitate invocată cu privire la un act 

administrativ unilateral cu caracter normativ, în temeiul art. 4 alin. (1) 

din Legea nr. 554/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 

262/2007”. 

Această soluŃie a fost adoptată în urma constatării existenŃei 

unei practici neunitare la nivelul curŃilor de apel din Ńară, în sensul 

respingerii ca inadmisibilă a excepŃiei de nelegalitate invocată cu 

privire la actele administrative cu caracter normativ. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului reŃine, în armonie cu 

prevederile art. 20 alin. 2 corelat cu art. 21 din ConstituŃia României 

şi cu art. 6 paragraful. 1 din ConvenŃia pentru apărarea drepturilor 

omului şi libertăŃilor fundamentale, ratificată de România prin Legea 

nr. 30/1994, că legea trebuie să fie concretizată de accesibilitate şi 
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previzibilitate, la care se mai pot adăuga încă două noi atribute: 

claritate şi predictibilitate. Sub aspectul exigenŃei previzibilităŃii şi a 

predictibilităŃii ori al aceluia al clarităŃii, atunci când textul unei legi 

este primitor de mai multe înŃelesuri, nu este clar ori este susceptibil 

de varii interpretări, se impune ca previzibilitatea normei legale să fie 

asigurată de practica judiciară care să-i asigure justiŃiabilului, care, 

apelând la ea chiar prin intermediul unor profesionişti ai dreptului, 

trebuie să aibă posibilitatea de a-şi regla conduita de asemenea 

manieră încât drepturile şi interesele legitime exhibate să nu fie atinse 

în substanŃa lor.5  

Aşa fiind, conform jurisprudenŃei pertinente a CurŃii Europene a 

Drepturilor Omului revine jurisdicŃiilor interne să statueze care este 

conŃinutul şi limitele de aplicare şi interpretare a unei legii şi să 

elimine astfel orice disfuncŃionalitate pentru a se asigura în cele din 

urmă caracterul previzibil al unei legi şi  pentru a se îndeplini 

exigenŃele asociate dreptului la un proces echitabil.  

Având în vedere tocmai aceste premise, în practica judiciară 

naŃională de aplicare şi de interpretare a dreptului pot apărea unele 

divergenŃe. 

Din această perspectivă, Curtea are în vedere că „rolul unei 

JurisdicŃii Supreme este tocmai acela de a regla divergenŃele de 

jurisprudenŃă”.6 

 Prin urmare, chiar în absenŃa unei decizii privind un recurs în 

interesul legii, care conform normelor dreptului intern este obligatorie 

pentru judecătorii tuturor instanŃelor judecătoreşti şi până la 

adoptarea unui mecanism procesual prin care instanŃa supremă să 

                                                
5  Cauza Sunday Times c. / Regatului Unit din 1979; 

6 Cauza Zielinski şi Pradal & Gonzales şi alŃii c./ FranŃei, cererea nr. 24.846/94, parag. 59; 

cauza Păduraru c./României, parg. 98 şi cauza Beian c./ României parag. 37; cauza Tudor 

Tudor c./României parag. 29-30. 
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poată fi interogată în cazul pendinte cu privire la maniera de 

interpretare şi de aplicare a dreptului pertinent, se impune, în 

accepŃiunea acestei CurŃi, să fie respectată şi însuşită practica 

judiciară constantă şi unitară a jurisdicŃiei supreme. 

Numai astfel se poate aplica principiul constituŃional consacrat 

de art. 126 alin. 3 din ConstituŃie şi li se poate garanta părŃilor în mod 

efectiv şi concret dreptul acestora la un proces echitabil în toate 

componentele şi atributele lui esenŃiale.  

 

 E. Aplicarea dreptului comunitar, respectiv a ConvenŃiei 

Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor 

Fundamentale  la nivelul instanŃei  

“Un sistem bazat pe supremaŃia ConvenŃiei si a jurisprudenŃei 

aferente acesteia asupra drepturilor naŃionale este apt sa asigure 

buna funcŃionare a mecanismului de apărare implementat de 

ConvenŃie si de protocoalele sale adiŃionale. Nu este lipsit de 

importanta sa reamintim in acest sens ca, in recomandarea sa din 

data de 12 mai 2004 [Rec. (2004)6], Comitetul Miniştrilor s-a felicitat 

pentru faptul ca prevederile ConvenŃiei făceau parte integranta din 

ordinea juridica interna a statelor semnatare. Acest aspect implica 

obligaŃia pentru judecătorul naŃional de a asigura efectul deplin al 

normelor acesteia, asigurându-le preeminenta fata de orice alta 

prevedere contrara din legislaŃia naŃională, fără să fie nevoie să 

aştepte abrogarea acesteia de către legiuitor.”7  

În egală măsură judecătorul naŃional are şi calitatea de prim 

judecător comunitar, fiind obligat „să asigure pe deplin aplicarea 

dreptului comunitar, îndepărtând sau interpretând, în măsura 

necesară, un act normativ naŃional, precum legea generală privind 

dreptul administrativ, care i s-ar putea opune. InstanŃa naŃională 

                                                
7 Cauza Dumitru Popescu c/ României, Hotărârea CEDO din 26 aprilie 2007, publicată în 
M.Of. nr.380 din 11 dec. 2007. 
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poate pune în aplicare principiile comunitare ale securităŃii juridice şi 

protecŃiei încrederii legitime în aprecierea comportamentului, atât al 

beneficiarilor fondurilor pierdute, cât şi a autorităŃilor administrative, 

cu condiŃia ca interesul ComunităŃii să fie pe deplin luat în 

considerare.”8  

În considerarea acestor statuări ale CurŃii Europene a 

Drepturilor Omului, consacrate cu valoare de principiu şi în dreptul 

intern prin art. 20 şi art. 21 alin. 1 din ConstituŃia României, 

judecătorii CurŃii de Apel Cluj au avut în vedere, în anul 2009, 

asemeni celor precedenŃi,  cunoaşterea jurisprudenŃei CurŃii Europene 

şi valorizarea ei în hotărârile pronunŃate,  aplicarea directă a normelor 

dreptului comunitar, acolo unde s-a impus, pentru respectarea 

drepturilor şi a libertăŃilor fundamentale ale omului. 

Din analiza conŃinutului hotărârilor judecătoreşti în care a fost 

reŃinută incidenŃa jurisprudenŃei C.E.D.O s-a putut constata că cel 

mai frecvent magistraŃii s-au preocupat de respectarea dreptului la un 

proces echitabil, sub toate aspectele sale, drept consacrat de art. 6 

alin. 1 din ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului. 

Astfel, în sentinŃa civilă nr. 530, dosar nr. 1665/33/2009, 

admiŃând cererea de suspendare a efectelor actului administrativ 

fiscal atacat, judecătorul procesului are în vedere incidenŃa cauzei 

Janosevici c./ Suediei, Hotărârea din 23 iulie 2002, prin care C.E.D.O 

a reŃinut încălcarea dreptului de acces la instanŃă în situaŃia în care 

autorităŃile fiscale au impus reclamantului plata de taxe şi accesorii 

stabilite retroactiv, care au fost puse în executare înainte ca o instanŃă 

competentă să se pronunŃe asupra legalităŃii actului administrativ-

fiscal. 

                                                
8
CJCE, Hotărârea din 13.03.2008, cauzele conexate C-383/06 şi C-385/06. 
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În acelaşi timp, judecătorul cauzei mai arată că art. 6 alin. 1 din 

ConvenŃie instituie un drept de „acces la instanŃă” – din care dreptul 

de acces este doar o componentă – ca un element al dreptului la un 

proces echitabil. Acest drept nu este unul absolut, putând face 

obiectul unor limitări care însă nu pot să restrângă sau să reducă 

accesul persoanei astfel încât însăşi esenŃa dreptului să fie afectată. În 

plus, prin limitare trebuie să fie urmărit un scop legitim, să existe un 

raport rezonabil de proporŃionalitate între mijloacele utilizate şi scopul 

urmărit (între altele, Deweer c/ Belgiei, Hotărârea din 27 februarie 

1980). ConvenŃia intenŃionează garantarea unor drepturi care nu sunt 

teoretice şi iluzorii, ci concrete şi efective, scop care trebuie urmărit cu 

cea mai mare atenŃie în cazul accesului la instanŃă, având în vedere 

rolul proeminent deŃinut într-o societate democratică de dreptul la un 

proces echitabil (Airey c/ Irlandei, Hotărârea din 9 octombrie 1979). 

 Prin sentinŃa civilă nr. 577/2009, respingând ca inadmisibilă 

cererea reclamanŃilor de anulare a unor acte cu privire la care o lege 

specială, Legea nr. 489/2006, prevedea o altă procedură de verificare 

a legalităŃii lor, judecătorul cauzei reŃine că dreptul consacrat de 

art.21 din ConstituŃia României şi cel prevăzut de art.6 paragr.1 din 

ConvenŃia Europeană pentru apărarea drepturilor omului nu este 

absolut, însă trebuie să fie efectiv, deoarece ConvenŃia apără drepturi 

concrete şi efective nu drepturi teoretice şi iluzorii (Cauza Artico 

c./Italiei, Hotărârea din 13 mai 1980, paragraful 33). 

 Aceleaşi considerente expuse în cauzele Tejedor Garcia c./ 

Spaniei (Hotărârea din 16.12.2007), Stone Court Shipping Company 

SA c./ Spaniei şi Artico c./ Italiei (Hotărârea din 13.05.1980) sunt 

reŃinute şi în sentinŃa civilă nr. 236/2009, în care s-a respins ca 

tardivă acŃiunea reclamantului având ca obiect anularea unui 

certificat de atestare a dreptului de proprietate. 
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În plus, instanŃa citează şi cauzele Van de Hurk 

c./Olandei, Hotărârea din 19 aprilie 1994, paragraful 59, şi 

Cauza Dulaurans c./ FranŃei, Hotărârea din 21 martie 2000, 

paragraful 33, reŃinând că dreptul la un proces echitabil nu poate fi 

considerat efectiv decât dacă cererile şi observaŃiile părŃilor sunt într-

adevăr "auzite", adică examinate conform normelor de procedură de 

către tribunalul sesizat. Altfel spus, art. 6 impune "tribunalului" 

obligaŃia de a proceda la o examinare efectivă a motivelor, 

argumentelor şi a cererilor de probatoriu ale părŃilor, cu excepŃia 

aprecierii pertinenŃei. 

Cu prilejul soluŃionării dosarului nr. 1627/33/2009, Curtea de 

Apel a stabilit că nu a încălcat dreptul reclamantului la un proces 

echitabil (art. 6 alin. 1 din ConvenŃie) atunci când a apreciat că nu se 

mai impune repunerea pe rol a cauzei pentru discutarea, în 

contradictoriu cu reclamanta, a apărărilor vizând compensarea unor 

creanŃe reciproce, apărări invocate de pârât prin concluziile scrise 

depuse la dosar şi fără să fie indicate şi prin întâmpinare. InstanŃa a 

apreciat că nu se poate reŃine incidenŃa Hotărârii din 27.09.2007 a 

C.E.D.O în cauza Grozescu c./ României, întrucât pronunŃarea pe 

fond, în acel litigiu, iar nu pe excepŃia netimbrării, a avut loc în mod 

intempestiv pentru reclamant, care nu prezentase concluzii pe fond ci 

numai pe excepŃia netimbrării. Practic reclamantul a fost luat prin 

surprindere de faptul că instanŃa a rămas în pronunŃare pe o excepŃie, 

iar mai apoi a soluŃionat cauza pe fond, fără să asculte şi concluziile 

pe fond ale reclamantului. Dreptul la apărare, principiul oralităŃii şi 

cel al contradictorialităŃii au fost, în mod cert, încălcate.  

În prezenta cauză, Curtea reŃine exercitarea cu rea-credinŃă a 

dreptului la apărare de către pârâtă, motivat de faptul că aceasta avut 

un interval de timp suficient de mare pentru a depune întâmpinarea şi 

pentru a-şi prezenta poziŃia procesuală. 
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Judecătorii au manifestat interes şi pentru respectarea 

dispoziŃiilor art. 14 din ConvenŃia Europeană pentru Apărarea 

Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor Fundamentale, referitor la 

interzicerea discriminării. 

Astfel, prin sentinŃa civilă nr. 204  din data de 11 mai 2009, 

admiŃând acŃiunea introductivă, judecătorul cauzei a arătat că „o 

distincŃie este discriminatorie dacă « nu are o justificare obiectivă şi 

rezonabilă », adică dacă nu urmăreşte un « scop legitim » sau nu există 

un « raport rezonabil de proporŃionalitate între mijloacele folosite şi 

scopul vizat » (a se vedea în special, Hotărârea Marckx c./ Belgiei din 

13 iunie 1979, paragraful 33). 

ExistenŃa inegalităŃii de tratament este evident o condiŃie a 

discriminării dat fiind că este imposibil să se discute despre 

discriminare atunci când o persoană nu este pusă într-o situaŃie 

dezavantajoasă faŃă de o alta. 

DiferenŃa de tratament  constituie discriminare doar dacă este 

lipsită de o justificare obiectivă şi rezonabilă care vizează un scop 

legitim şi este proporŃională cu scopul vizat . 

Estimarea caracterului proporŃional este importantă şi în 

contextul în care intervine măsura în discuŃie, iar aplicarea unui 

tratament diferenŃiat în materia analizată doar în raport cu 

interpretarea dată unui probatoriu similar şi prin aplicarea diferită a 

unor dispoziŃii legale menite să asigure tocmai egalitatea de tratament 

tuturor cetăŃenilor împotriva cărora au fost exercitate persecuŃii etnice 

ar determina o inegalitate de tratament care ar putea fi apreciată ca 

premisă a discriminării într-o predictibilă sesizare a CurŃii Europene.”. 

SancŃionând tratamentul discriminatoriu aplicat persoanelor 

juridice faŃă de persoanele fizice în privinŃa obligaŃiei de plată a taxei 

pentru serviciul public de radiodifuziune, instanŃa de fond, prin 
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sentinŃa civilă nr. 278/10.06.2009, a admis excepŃia de nelegalitate şi 

a constatat nelegalitatea dispoziŃiilor art. 3 din H.G.R. nr. 977/2003. 

S-a arătat că „o interpretare a textului în discuŃie în maniera 

evocată de Guvern prin H.G.R nr. 977/2003 ar fi neconformă cu 

dreptul garantat în art.1 din Primul Protocol adiŃional la ConvenŃia 

Europeană a Drepturilor Omului şi ar denatura sensul interpretării 

jurisdicŃionale realizate indirect pe calea contenciosului constituŃional. 

Exceptarea de la scutire a persoanelor juridice aflate în situaŃii 

similare cu persoanele fizice cărora li se recunoaşte acest drept nu 

vizează un scop legitim constituind practic o ingerinŃă în dreptul de 

proprietate al celor dintâi, ingerinŃă care nu se justifică nici prin 

proporŃionalitate nici prin scop, neexistând un raport rezonabil de 

proporŃionalitate între mijloacele folosite si scopul vizat de executiv 

prin măsura care privează de scutire persoanele juridice”, evocându-se 

cauza Pressos Compania  Naviera-SA şi alŃii c./ Belgiei , Hotărârea din 

20 noiembrie 1995, paragraful 38.“ 

Acordând aceeaşi importanŃă atât drepturilor cu caracter 

nepatrimonial cât şi celor cu caracter patrimonial ale persoanelor, 

judecătorii CurŃii de Apel Cluj au pronunŃat hotărâri prin care sunt 

protejate şi drepturile patrimoniale ale justiŃiabililor, aşa cum sunt ele 

reglementate de art. 6 pct. 1 din Pactul InternaŃional cu privire la 

drepturile economice, sociale şi culturale şi art. 1 paragraf 1 din 

Primul Protocol adiŃional la ConvenŃia pentru Apărarea Drepturilor 

Omului şi a LibertăŃilor Fundamentale, referitoare la protecŃia 

proprietăŃii. 

Astfel, prin sentinŃa civilă nr. 340/30.06.2009, suspendându-se 

actul administrativ prin care reclamantul a fost destituit din funcŃia 

publică ocupată anterior, s-a reŃinut incidenŃa jurisprudenŃei CEDO, 

respectiv a hotărârii date în cauza Buchen c./Cehiei, unde se arată că 

noŃiunea de „bun” înglobează orice interes al unei persoane de drept 
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privat ce are o valoare economică, astfel că dreptul la salariu este 

asimilat dreptului de proprietate. 

În mod constant, la fel ca şi în anul precedent, şi în cursul 

anului 2009 judecătorii SecŃiei comerciale şi de contencios 

administrativ a CurŃii, reŃinând caracterul întemeiat al cererilor de 

chemare în judecată având ca obiect obligarea Comisiei Centrale 

pentru Stabilirea Despăgubirilor la emiterea titlului de despăgubire 

pentru imobilele care nu au fost restituite în natură foştilor 

proprietari, au indicat jurisprudenŃa CEDO pertinentă în aceste cauze. 

S-a reŃinut incidenŃa cauzelor Togănel şi Grădinaru, Jujescu 

contra României şi Străin, Porteanu, Păduraru şi Brumărescu, motivat 

prin faptul că în mod constant Curtea de la  Strasbourg  aminteşte în 

jurisprudenŃa sa că ea a considerat deja că omisiunea autorităŃilor de 

a se conforma într-un termen rezonabil unei decizii definitive poate 

antrena o încălcare a art. 6 alin. 1 din ConvenŃie, mai ales când 

obligaŃia de a executa decizia în cauză revine unei autorităŃi 

administrative. 

NoŃiunea de « bunuri » poate cuprinde atât « bunurile actuale », 

cât şi valorile patrimoniale, inclusiv creanŃele în baza cărora 

reclamantul poate pretinde că a avut cel puŃin o « speranŃă legitimă » 

de a beneficia efectiv de un drept de proprietate.  

Curtea reŃine, astfel, că reclamantul este în posesia unui bun în 

sensul art.1 din Primul protocol adiŃional la ConvenŃie, ratificată de 

România prin Legea nr. 30/1994. 

În materie penală, judecătorii CurŃii de Apel Cluj au respectat 

interpretarea pe care Curtea Europeană a dat-o textelor ConvenŃiei, în 

materii precum: dreptul la un proces echitabil, libertatea de 

exprimare, dreptul de a nu fi supus tratamentelor inumane,durata 

rezonabila a procesului şi altele asemenea. 
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O cauză aflată pe rolul CurŃii, cu impact în activitatea 

instanŃelor penale în cursul anului 2009, a fost cauza NeaŃă contra 

României, Hotărârea din 18 noiembrie 2008.  În cauza menŃionată, 

Curtea a reŃinut că simplul fapt că instanŃele au identificat incoerenŃe 

şi contradicŃii în declaraŃiile martorilor apărării şi că au decis, motivat, 

să nu le confere credibilitate şi să se sprijine mai degrabă pe 

declaraŃiile martorilor care semnaseră procesul-verbal de contravenŃie, 

nu este de natură a vicia procedura prin inechitate sau arbitrariu. 

Printr-o astfel de procedură, care respectă principiul 

contradictorialităŃii, instanŃele naŃionale au confirmat procesul-verbal 

de contravenŃie, pe bază de probe considerate de ele ca pertinente şi 

suficiente şi prin hotărâri amplu motivate în fapt şi în drept. În 

motivarea hotărârii, Curtea a reamintit că în materie penală 

administrarea probelor trebuie privită în lumina paragrafelor 2 şi 3 ale 

art. 6. Primul consacră principiul prezumŃiei de nevinovăŃie şi implică, 

printre altele, ca în exercitarea funcŃiilor lor membrii tribunalului să 

nu plece de la ideea preconcepută că acuzatul a comis actul 

incriminat; sarcina probei aparŃine acuzării şi dubiul profită celui 

acuzat. Printre altele, trebuie să i se indice celui vizat acuzaŃiile aduse 

pentru a i se oferi posibilitatea de a-şi pregăti şi prezenta apărarea în 

cunoştinŃă de cauză, şi de a-i oferi probe suficiente pentru a susŃine 

un verdict de vinovăŃie (Barbera, Messegué şi Jabardo c. Spaniei, 

hotărârea din 6 decembrie 1988, seria A nr. 146, par. 77; Bernard c. 

FranŃei, hotărârea din 23 aprilie 1998, Recueil des arrêts et décisions 

1998-II, par. 37). Combinat cu paragraful 3, paragraful 1 al art. 6 

obligă printre altele statele contractante la măsuri pozitive. Acestea 

constau în obligaŃia de a informa acuzatul, în cel mai scurt timp, 

despre natura şi cauza acuzaŃiei ce îi este adusă, în obligaŃia de a-i 

acorda timpul şi facilităŃile necesare pentru a-şi pregăti apărarea şi de 

a-i garanta dreptul de a se apăra, el însuşi sau cu asistenŃa unui 
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avocat, de a-i permite să pună întrebări personal martorilor acuzării 

sau să obŃină interogarea acestora, dar şi de a obŃine citarea şi 

audierea martorilor apărării în aceleaşi condiŃii ca şi martorii acuzării. 

Acest din urmă drept implică nu doar existenŃa în această materie a 

unui echilibru între acuzare şi apărare (a se vedea hotărârea Bönisch 

c. Austriei din 6 mai 1985, seria A nr. 92, par. 32), dar şi ca audierea 

martorilor să aibă în general un caracter contradictoriu (Barbera, 

Messegué şi Jabardo, citată anterior, par. 78). 

Curtea a apreciat că nimic nu dovedeşte, astfel cum susŃine 

reclamantul, că jurisdicŃiile sesizate cu judecarea plângerii ar fi avut 

idei preconcepute cu privire la vinovăŃia acestuia: instanŃele nu par în 

niciun caz a fi decis dinaintea verdictului ori fără a-şi fi confirmat de-a 

lungul judecăŃii temeinicia procesului-verbal întocmit de poliŃist. În 

cadrul procedurii în cauză, jurisdicŃiile învestite cu examinarea 

plângerii reclamantului au admis toate cererile prin care acesta 

înŃelegea să-şi dovedească nevinovăŃia şi, în special, au admis toate 

cererile de audiere a martorilor în apărare, ale căror declaraŃii au fost 

consemnate şi depuse la dosar. Simplul fapt că instanŃele au 

identificat incoerenŃe şi contradicŃii în declaraŃiile acestor martori şi că 

au decis, motivat (a contrario, Anghel contra României, par. 62), să nu 

le confere credibilitate şi să se sprijine mai degrabă pe declaraŃiile 

martorilor care semnaseră procesul-verbal de contravenŃie, nu este de 

natură a vicia procedura prin inechitate sau arbitrariu. 

Judecătorii SecŃiei penale a CurŃii de Apel Cluj au invocat în 

motivele hotărârilor pronunŃate în anul 2009 principiile evocate în 

Cauza Beian c./ României, unde Curtea a constatat încălcarea 

articolului 6 din ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului, precum 

şi a articolului 1 din Primul Protocol AdiŃional la ConvenŃie combinat 

cu art. 14; Cauzele Contrada C./Italia din 24 august 1988 şi I.A. c./ 

FranŃa din 23 septembrie 1998, Petroulia c/ Grecia din 2008, Crăciun 
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c/ României 2008 şi Petrov c/ Bulgariei 2008, Stogmuller c/ Austriei 

2008, Eckle c/Germaniei 1998, Dobbertin c/ FranŃei 1993, Henera c/ 

FranŃei 1998, Abdoella c/ Olandei 1992, unde Curtea a constatat 

încălcarea articolului 6 din ConvenŃia Europeană a Drepturilor 

Omului, care protejează dreptul la un proces echitabil, într-un termen 

rezonabil. 

Se constată, prin raportare la anul precedent, o diversificare a 

problemelor de drept soluŃionate prin aplicarea dispoziŃiilor ConvenŃiei 

pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor Fundamentale. 

DispoziŃiile ConvenŃiei Europene a Drepturilor Omului, astfel 

cum sunt interpretate în jurisprudenŃa CurŃii Europene , au fost 

aplicate, în cursul anului 2009, mai cu seamă în hotărâri 

judecătoreşti privind: luarea, revocarea şi înlocuirea măsurilor 

preventive (Letellier contra FranŃei 1998, Tomassi c/ FranŃa 2001, 

Wemhoff contra Germaniei 2001, Kudlac./.Polonia 2000, Labita c./ 

Italia 2000, A c/ Danemarcei 1996, W.v. contra ElveŃiei 1993, Jecius 

c/ Lituania 2000); aplicarea pedepsei accesorii în cazul pronunŃării 

pedepsei cu închisoarea (Hirst contra Regatului Unit 2000); obligarea 

motivării hotărârilor judecătoreşti (Hiro Balani contra Spaniei 1994, 

Vandehurk contra Olandei 1994, Ruiz Torija contra Spaniei 1994, 

Higgins contra FranŃei 1998, Helle contra Finlandei 1997 şi Boldea 

contra României 2007). 

Mai mult decât atât, dispoziŃiile C.E.D.O. au fost avute în vedere 

atât la stabilirea duratei termenelor acordate în cauză (astfel încât să 

se asigure, pe de o parte, soluŃionarea cu celeritate a acestora, dar şi 

un interval de timp rezonabil în vederea pregătirii apărării de către 

părŃi), cât şi la luarea unor măsuri procesuale, cum ar fi emiterea 

mandatelor de aducere cu privire la inculpaŃii care, deşi legal citaŃi, nu 

s-au prezentat în faŃa instanŃei, în vederea garantării dreptului la un 

proces echitabil, astfel cum a fost interpretat în mod constant de 
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Curte (Hotărârea din 12 februarie 1985, în cauza Colozza împotriva 

Italiei; Hotărârea din 27 iunie 2000, în cauza Constantinescu 

împotriva României; Hotărârea din 25 iulie 2000, în cauza Tierce ş.a. 

împotriva San-Marino; Hotărârea din 1 decembrie 2005, în cauza 

Ilişescu şi Chiforec împotriva României; Hotărârea din 8 martie 2007, 

în cauza Dănilă împotriva României). 

Judecătorii SecŃiei civile a CurŃii de Apel Cluj, prin hotărârile 

pronunŃate, au făcut aplicarea art.6 paragraful 1 din ConvenŃia 

Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului, art.1 din Protocolul 

adiŃional nr.1 la ConvenŃie, respectiv cauza Faimblat împotriva 

României, cauza Katz împotriva României, cauza Vişan împotriva 

României, cauza Porteanu împotriva României, cauza Păduraru 

împotriva României, cauza Pantea împotriva României, cauza 

Brumărescu împotriva României. 

Acestea  sunt doar câteva exemple de valorizare a 

jurisprudenŃei CurŃii Europene a Drepturilor Omului, însă un 

examen complet al hotărârilor pronunŃate de Curtea de Apel Cluj şi 

de instanŃele arondate ei ar evidenŃia gradul din ce în ce mai înalt al 

raportării la jurisprudenŃa CurŃii de la Strasbourg. 

 

F. Aplicarea directă a dreptului comunitar în activitatea 

 judecătorilor instanŃei 

ImportanŃa rolului judecătorului naŃional şi, în acelaşi timp, 

responsabilitatea deosebită a acestuia în aplicarea şi interpretarea 

dreptului comunitar a fost subliniată de Curtea de JustiŃie a 

ComunităŃilor Europene: „Judecătorul naŃional, însărcinat cu 

aplicarea, în cadrul competenŃei sale, a dispoziŃiilor dreptului 

comunitar, are obligaŃia de a asigura efectul deplin al acestor norme, 

lăsând neaplicată, la nevoie, din propria sa autoritate, orice dispoziŃie 

contrară legislaŃiei naŃionale, chiar ulterioară, fără a trebui să ceară 
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sau să aştepte eliminarea prealabilă a acesteia pe cale legislativă sau 

prin alt procedeu constituŃional.” 9 

În materia dreptului comunitar, judecătorul naŃional este 

competent să judece toate litigiile care privesc aplicarea şi 

interpretarea dreptului comunitar, dacă o normă de drept comunitar 

nu stabileşte competenŃa instanŃelor comunitare. Astfel, primul 

judecător comunitar este judecătorul naŃional. 

Magistratul exercită controlul deplin şi efectiv al aplicării şi 

respectării dreptului comunitar, asigură interpretarea şi aplicarea 

uniformă a acestuia în tot spaŃiul Uniunii Europene. 

De la data aderării sale, România are obligaŃia să aplice acquis-

ul comunitar în integralitatea sa, respectiv toate actele normative 

comunitare cu forŃă juridică obligatorie. 

Respectarea principiului priorităŃii dreptului comunitar în raport 

cu norma naŃională, principiu consacrat constituŃional, a reprezentat 

o constantă a activităŃii judecătorilor CurŃii de Apel Cluj pe tot 

parcursul anului 2009. 

Respectarea acestui principiu s-a reflectat în cele peste 1200 de 

decizii, pronunŃate în recurs, la nivelul secŃiei comerciale şi de 

contencios administrativ, prin care s-au admis ori s-au consolidat 

soluŃii de admitere a cererilor de restituire a taxei speciale de primă 

înmatriculare. 

Astfel, s-a reŃinut că taxa de primă înmatriculare datorată cu 

prilejul înmatriculării în România a unui autoturism vechi, 

înmatriculat anterior în comunitatea europeană, conform dispoziŃiilor 

art. 2141 Cod procedură fiscală, încalcă dispoziŃiile art. 90 din 

Tratatul de constituire a ComunităŃii Europene. 

                                                
9 CJCE Simmenthal, 106/77. 
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Modificarea legislativă intervenită la jumătatea anului 2008, 

respectiv adoptarea O.U.G. nr. 50/2008, a determinat o regândire a 

problemei de drept ridicată de acest gen de cauze. 

Întemeiat pe argumente de text, cuprinse atât în preambulul 

O.U.G. nr. 50/2008, cât şi în articolele acestui act normativ, s-a 

apreciat, unanim, de către judecătorii secŃiei că noul act normativ nu 

încalcă dispoziŃiile art. 90 din Tratatul de instituire a ComunităŃii 

Europene, conform căruia  „Niciun stat membru nu aplică , direct sau 

indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice 

natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, 

produselor naŃionale similare…” 

Ulterior, cele două modificări succesive ale O.U.G. nr. 50/2008, 

respectiv O.U.G. nr. 218/2008 şi O.U.G. nr. 7/2009, au pus sub 

semnul întrebării modul în care Guvernul României a înŃeles să 

respecte dispoziŃiile art. 90 din Tratatul de constituire a ComunităŃii 

Europene. 

În decizia civilă nr. 2421/8 octombrie 2009, pronunŃată în 

dosarul nr. 1253/117/2009, cu privire la acest aspect se arată: 

“Astfel, în jurisprudenŃa referitoare la art. 90 din Tratatul CE, 

Curtea de JustiŃie Europeană a explicat care sunt condiŃiile în care se 

poate reŃine aplicarea acestui text: trebuie să existe o discriminare 

între produsele naŃionale şi produsele importate, trebuie să existe o 

similitudine sau un raport de concurenŃă între produsele importate 

vizate de taxă şi produsele interne favorizate, prelevarea fiscală 

naŃională trebuie să diminueze sau să fie susceptibilă sa diminueze, 

chiar si potenŃial, consumul produselor importate, influenŃând astfel 

alegerea consumatorilor.  

In consecinŃă, atunci când produsele interne si produsele 

importate se afla intr-un raport de concurentă, iar prin efectul unei 

norme fiscale naŃionale se creează o discriminare, astfel  încât 
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consumatorii sunt descurajaŃi sa aleagă produsele importate in 

vederea realizării unui scop declarat de protejare a industriei  

naŃionale si a locurilor de munca, art. 90 este aplicabil, iar norma 

fiscala naŃională contrara art. 90 trebuie înlăturată de la aplicare.  

În urma modificărilor aduse prin O.U.G. 218/2008 si O.U.G 

7/2009, norma interna îndeplineşte toate criteriile pentru a fi 

declarata incompatibila cu art. 90 din Tratatul CE. Astfel, exista atât o 

discriminare intre autoturismele second-hand înmatriculate deja intr-

un stat membru al Uniunii Europene si care se înmatriculează in 

România si autoturismele second-hand deja înmatriculate in România 

si mai mult, exista si o discriminare intre o anumita categorie de 

autoturisme noi, cu caracteristicile celor produse in România si restul 

autoturismelor noi, discriminare introdusa de către legiuitor cu 

intenŃia declarata de protejare a industriei naŃionale, scop 

incompatibil cu cerinŃele si rigorile spaŃiului de libera circulaŃie a 

mărfurilor, forŃei de munca si capitalului. Exista desigur un raport de 

concurenta intre produsele importate si produsele naŃionale, astfel 

încât alegerea consumatorului poate fi orientata spre o anumita 

categorie de produse, în speŃă fie spre cele deja înmatriculate în 

România, fie spre cele produse în România.  

Incompatibilitatea ultimei forme a taxei de poluare cu dreptul 

comunitar este pusa in discuŃie si prin lansarea unei proceduri de 

,,infringement,, de către Comisia Europeana, la data de 25.06.2009, in 

temeiul art. 226 din Tratatul CE. Astfel, prin declanşarea acestei 

proceduri, Comisia considera ca prevederile legislaŃiei româneşti 

conform cărora taxa de poluare se suspenda pentru anumite 

autovehicule însă creste pentru anumite maşini de ocazie provenite 

din alte state membre, ar putea duce la discriminarea acestor maşini 

de ocazie, protejând industria naŃională a autovehiculelor noi. Comisia 

se refera astfel la ultima forma a taxei de poluare.  
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 Comisia a menŃionat doua aspecte care ridica semne de îndoială 

asupra compatibilităŃii taxei de poluare, in ultima forma a acesteia. 

Astfel, Comisia a motivat declanşarea procedurii de infringement pe 

următoarele argumente: criteriul primei înmatriculări nu este o 

cerinŃa pe deplin obiectivă, deoarece nu tine seama de calitatea 

intrinseca a maşinilor, iar in anumite cazuri acest criteriu ar putea 

duce la discriminarea maşinilor de ocazie provenite din alte state 

membre, iar pe de alta parte, in urma aplicării cerinŃei de prima 

înmatriculare, toate maşinile noi înmatriculate în perioada stabilita de 

legislaŃia româneasca care intra direct pe piaŃa maşinilor de ocazie din 

aceasta tara, circula fără să fie supuse acestei taxe, pe de alta parte, 

maşinile de o calitate asemănătoare care urmează sa fie înregistrate in 

România în aceeaşi perioada dar nu pentru prima data si care intra in 

concurenta directa cu produsele naŃionale, vor fi supuse unei taxe 

substanŃiale. “ 

ObligaŃia de respectare a dispoziŃiilor art. 39 al. 1 („Libera 

circulaŃie a lucrătorilor este garantată în cadrul ComunităŃii”dreptul la 

muncă) din Tratatul de instituire a ComunităŃii Europene au impus 

admiterea acŃiunii formulată în dosarul nr. 1088/33/2009, prin 

sentinŃa civilă nr. 356/2009. 

S-a arătat, în sentinŃa menŃionată, că “Activitatea fotbaliştilor 

afiliaŃi este o activitate profesionistă în cadrul căreia fotbalistul îşi 

desfăşoară activitatea specifică care poate fi asimilată oricărei alte 

activităŃi desfăşurate în baza unui contract de muncă. 

Având calitatea de lucrător, fotbalistului profesionist, din 

punctul de vedere al statului său profesional, rezultat din existenŃa 

contractului, îi sunt aplicabile dispoziŃiile legale referitoare la dreptul 

la muncă, aşa cum sunt prevăzute în art. 148 alin. 2 din ConstituŃia 

României şi art. 39 din Tratatul privind instituirea ComunităŃii 

Europene.  
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Exercitarea liberă a profesiei alese, în speŃă a activităŃii 

fotbalistice,  a fost împiedicată intempestiv de modificarea 

Regulamentului F.R.F. în privinŃa numărului minim de jucători 

români. 

Curtea reŃine încălcarea dreptului la liberă circulaŃie a forŃei de 

muncă în interiorul comunităŃilor europene din care face parte şi 

România, regulamentele europene ce reglementează libera circulaŃie 

forŃei de muncă fiind pe deplin aplicabile şi pe teritoriul Ńării noastre.” 

Pe parcursul anului 2009, judecătorii secŃiei au avut în atenŃie şi 

alte acte ce fac parte din aquis-ul comunitar, reŃinând incidenŃa lor în 

speŃele deduse judecăŃii. 

Aşa sunt: Recomandarea nr. R (89) 8 adoptată la 13 septembrie 

de Comitetul de miniştri din cadrul Consiliului Europei referitoare la 

protecŃia jurisdicŃională provizorie în materie administrativă. – dosar 

nr. 915/33/2009 şi RezoluŃia Comitetului de Miniştri ai Consiliului 

Europei nr. (77)31 cu privire la protecŃia individului în relaŃia cu 

actele autorităŃilor administrative, (dosar nr. 957/33/2009). 

În cazul celei dintâi, s-a arătat că „Recomandarea consideră că 

este de dorit să fie asigurată persoanele o protecŃie jurisdicŃională 

provizorie şi că autorităŃile administrative acŃionează în numeroase 

domenii, iar activităŃile lor sunt de natură a afecta drepturile, 

libertăŃile şi interesele persoanelor. Recomandarea a apreciat că, 

executarea imediată şi integrală a actelor administrative contestate 

sau susceptibile de a fi contestate poate, în anumite circumstanŃe, 

cauza persoanelor cu un prejudiciu ireparabil şi pe care echitatea îl 

impune ca fiind de evitat în măsura posibilului.” (dosar nr. 

915/33/2009).  

În cazul RezoluŃiei (dosar nr. 957/33/2009) s-a arătat:„ Astfel, 

Curtea constată că prin acte internaŃionale cu valoare de soft-law, 

respectiv RezoluŃia Comitetului de Miniştri ai Consiliului Europei nr. 
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(77)31 cu privire la protecŃia individului în relaŃia cu actele 

autorităŃilor administrative, s-a recomandat statelor membre să se 

ghideze în dreptul şi practica lor administrativă de anumite principii 

enunŃate în rezoluŃie, în scopul protecŃiei persoanelor, fizice sau 

juridice, în procedurile administrative.  

În implementarea acestor principii, cerinŃele unei administraŃii 

bune şi eficiente, precum şi interesele terŃilor şi interesele marelui 

public trebuie să fie în mod adecvat luate în considerare, pentru a 

asigura cel mai ridicat grad posibil de echitate. 

Principiul IV din RezoluŃie impune ca atunci când actul 

administrativ este de o aşa natură încât afectează în mod negativ, 

drepturile, libertăŃile sau interesele, persoana vizată trebuie să fie 

informată cu privire la motivele care stau la baza actului.”  

În cursul anului 2009, secŃia civilă a soluŃionat în apel, un 

număr total de 41 cauze având ca obiect limitarea exercitării dreptului 

la libera circulaŃie în străinătate a cetăŃenilor români (comunitari), din 

Ńările Uniunii Europene, unde s-a aplicat cu prioritate Directiva 

2004/38/CE. 

În cauzele de divorŃ, de încredinŃare a copiilor minori spre 

creştere şi educare, ori de stabilire a legăturilor personale cu minorii, 

s-a aplicat Regulamentul CE nr.2201/2003 al Consiliului din 27 

noiembrie 2003 privind competenŃa, recunoaşterea şi executarea 

hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia 

răspunderii părinteşti. 

Sub aspectul activităŃii desfăşurate în domeniul cooperării 

judiciare internaŃionale în materie penală, în cursul anului 2009, au 

fost înregistrate cereri adresate instanŃelor din străinătate, prin 

intermediul Ministerului JustiŃiei, având ca obiect notificarea unor 

acte judiciare, iar aceste instanŃe, tot prin intermediul Ministerului 

JustiŃiei, au adresat cereri similare autorităŃilor judiciare competente 
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din România. Au existat situaŃii în care, în conformitate cu ConvenŃia 

din data de 29 mai 2000, s-a dispus de către judecători citarea 

părŃilor din cauză prin scrisoare recomandată, măsura dispusă 

dovedindu-se a fi eficientă pentru soluŃionarea cu celeritate a 

cauzelor. 

Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, prin Decizia nr. 30 din data 

de 2 iunie 2008, a admis recursul în interesul legii şi a stabilit că 

„DispoziŃiile art. 661 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, astfel cum a fost 

modificată prin Legea nr. 224/2006, se interpretează în sensul că 

emiterea mandatului de urmărire internaŃională în vederea extrădării 

nu presupune întocmirea unei încheieri, nefiind o procedură 

jurisdicŃională.”  

De asemenea, prin Decizia nr. 39/2008, admiŃând recursul în 

interesul legii, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a stabilit că 

“DispoziŃiile art. 81 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, privind cooperarea 

judiciară internaŃională în materie penală, astfel cum a fost modificată 

prin Legea nr. 224/2006, se interpretează în sensul că emiterea 

mandatului european de arestare nu presupune întocmirea unei 

încheieri, nefiind o procedură jurisdicŃională.” 

Din punct de vedere legislativ, au intervenit modificări 

importante ale Legii nr. 302/2004, prin Legea nr. 222/2008, relevante 

fiind modificările privind urmărirea internaŃională în vederea 

extrădării şi emiterea mandatului european de arestare. 

În cursul anului 2009, la secŃia penală a CurŃii de Apel Cluj au 

fost înregistrate 25 de dosare având ca obiect cereri formulate în baza 

Legii nr. 302/2004. 

Ca obiecte, evidenŃiem: mandatul european de arestare (21) şi 

comisia rogatorie privind audierea martorilor prin videoconferinŃă. În 

privinŃa modului de realizare a comisiilor rogatorii, vizând sistemul de 

videoconferinŃă, trebuie relevat faptul că deşi instanŃa noastră dispune 
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de aparatura tehnică necesară audierii martorilor, nu beneficiază însă 

de o sală adaptată exclusiv acestor proceduri, ceea ce determină  

suprapunerea cu şedinŃele de judecată (fond, apel, recurs) ale secŃiei 

penale, provocând prelungirea nejustificată a programului de lucru în 

acele zile 

 

3.3. Creşterea gradului de specializare în activitatea 

judiciară (secŃii/complete specializate existente la nivelul 

instanŃei). 

Activitatea judiciară a CurŃii de Apel Cluj în anul 2009, ca şi în 

anii precedenŃi, a continuat să se desfăşoare în cadrul a trei secŃii, cu 

următoarele domenii: secŃia civilă, de muncă şi asigurări sociale, 

pentru minori şi familie; secŃia penală şi de minori; secŃia comercială, 

de contencios administrativ şi fiscal. 

ÎnfiinŃarea completurilor specializate s-a realizat în scopul 

perfecŃionării judecătorilor pe materii strict determinate, pentru a 

facilita, în acest mod, o cunoaştere cât mai aprofundată a dispoziŃiilor 

legale şi o interpretare cât mai riguroasă a acestora. 

ÎnfiinŃarea completurilor specializate s-a realizat, la propunerea 

Colegiului de conducere al CurŃii de Apel Cluj, formulată în 

conformitate cu dispoziŃiile art. 22 alin. 1 lit. b din Regulamentul de 

ordine interioară al instanŃelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea 

nr. 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii. 

1. În cadrul SecŃiei civile, de muncă şi asigurări sociale, pentru 

minori şi familie, în cursul anului 2009 au funcŃionat 4 completuri de 

recurs specializate în materia dreptului muncii şi asigurărilor sociale, 

2 completuri de recurs specializate în materia cauzele cu minori, 

familie, tutelă şi adopŃie, 1 complet de recurs specializat în materia 

dreptului proprietăŃii intelectuale şi a proprietăŃii industriale şi 1 

complet de apel cu aceeaşi specializare. 
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2. În cadrul SecŃiei penale şi de minori au funcŃionat 4 

completuri de recurs, 8 completuri de apel şi 10 completuri de fond, 

toate specializate în soluŃionarea cauzelor privind infracŃiunile de 

corupŃie, criminalitate organizată şi criminalitate informatică şi a 

cauzelor cu minori, 

3. În cadrul SecŃiei comerciale, de contencios administrativ şi 

fiscal funcŃionează 2 completuri specializat în materia insolvenŃei. 

Şi la nivelul celorlalte instanŃe din circumscripŃia CurŃii de Apel 

(tribunale şi judecătorii) sunt înfiinŃate, după caz, secŃii şi/sau 

completuri specializate, încercându-se o repartizare echilibrată a 

judecătorilor în cadrul acestora, astfel încât, în ansamblul ei, 

activitatea de judecată să se desfăşoare în cât mai bune condiŃii.  

În rapoartele de analiză a propriei activităŃi aferent anului 2009, 

fiecare dintre instanŃe a evidenŃiat, de altfel, situaŃia secŃiilor şi 

completurilor specializate. 

Specializarea activităŃii judiciare reprezintă, alături de realizarea 

unui cadru legislativ coerent, unificarea practicii judiciare şi 

pregătirea profesională a magistraŃilor, una dintre condiŃiile 

îmbunătăŃirii calităŃii actului de justiŃie şi, în considerarea unor 

asemenea raŃiuni, un semnificativ reper în cadrul politicilor din 

domeniul justiŃiei. 

În pofida acuzei că limitează dezvoltarea profesională a 

judecătorului, specializarea se afirmă din ce în ce mai mult ca o 

necesitate impusă de continua creştere în amploare şi complexitate a 

problematicii juridice asociate diferitelor arii sociale sau economice. 

Astfel fiind, afirmarea caracterului necesar şi, se pare, inevitabil al 

specializării echivalează cu recunoaşterea imposibilităŃii judecătorului 

de a asimila şi înŃelege la un nivel  de excelenŃă atât informaŃia 

normativă, cât şi cortegiul de comentarii doctrinare şi soluŃii 

jurisprudenŃiale (toate în continuă dilatare) care, implacabil, o 
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însoŃeşte, specializarea judecătorilor apărând, aşadar, ca o premisă a 

performanŃei. 

Şi pe viitor, este necesară stabilirea după criterii de eficienŃă a 

secŃiilor şi completurilor specializate, precum şi alocarea atentă a 

judecătorilor în cadrul acestora, fiind oportună reanalizarea anuală, 

prin valorificarea datelor statistice, a necesităŃilor de specializare în 

cadrul fiecărei categorii de instanŃe. 

O privire retrospectivă evidenŃiază cu uşurinŃă că pe fondul 

creşterii în complexitate a vieŃii sociale şi suma de acte normative 

creatoare  de instituŃii juridice noi sau care modifică ori completează 

regimul celor existente înregistrează o proporŃională dezvoltare. 

Astfel fiind, specializarea judecătorilor se afirmă, din ce în ce 

mai mult, ca instrument apt să contracareze abundenŃa 

reglementărilor normative, precum şi a informaŃiei doctrinare şi 

jurisprudenŃiale, îngustarea domeniului de specializare îngăduind-i 

judecătorului să stăpânească mai complet fundamentele teoretice 

pretinse de un competent exerciŃiu al funcŃiei sale. 

Pe de altă parte, aşa cum relevam mai sus, nu trebuie ignorat 

că specializarea excesivă la nivelurile de bază ale piramidei judiciare 

(interesând, aici, în principal judecătoriile), caracterizate prin 

preponderenŃa judecătorilor tineri, riscă să genereze limitări 

premature ale ariei de competenŃă profesională, periclitând una din 

funcŃiunile esenŃiale ale instanŃelor de grad inferior, anume formarea 

de judecători, care, în timp, ar urma să fie absorbiŃi, prin promovare, 

la instanŃele superioare, deci a statutului lor de veritabile pepiniere. 

Or, cel puŃin pe aceste paliere de bază ale sistemului judiciar, 

limitarea specializării poate genera veritabile anchiloze profesionale 

care, finalmente, să afecteze gradul de mobilitate al judecătorilor în 

interiorul instanŃei, transferul către o altă secŃie sau complet 
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specializat putând genera severe dificultăŃi de adaptare la 

problematica juridică specifică acestora. 

Este nevoie, aşadar, de utilizarea atentă, particularizată şi 

specifică, a principiului specializării, astfel încât acesta să aibă, în 

raport cu nevoile şi obiectivele sistemului judiciar, valoarea unui 

factor de progres profesional, iar nu a unuia de regres.  

 

3.4. Formarea profesională la nivelul instanŃei 

      A. Formarea profesională a judecătorilor 

Un corp de magistraŃi bine pregătiŃi profesional şi permanent 

adaptat la specificul legislaŃiei pe care trebuie să o aplice 

condiŃionează, în mod esenŃial, calitatea actului de justiŃie.  

  Din această perspectivă, formarea profesională continuă 

reprezintă o modalitate de îmbogăŃire şi de aprofundare a 

cunoştinŃelor profesionale pentru fiecare judecător. Formarea 

judecătorilor nu vizează numai capacităŃile profesionale necesare 

pentru a avea acces la o funcŃie judiciară, dar  presupune, în acelaşi 

timp, formarea continuă  a acestora pe întregul parcurs al carierei 

lor.  

În condiŃiile în care procesul legislativ este încă îndeajuns de 

prolific, în care legislaŃia este uneori modificată rapid şi succesiv, 

formarea profesională continuă a judecătorilor capătă valenŃe sporite. 

În afara faptului că judecătorii trebuie să dobândească cunoştinŃe de 

bază înainte de numirea în funcŃie, aceştia „sunt condamnaŃi la studiu 

şi instruire perpetuă.”10 

Activitatea de formare este indispensabilă nu numai din cauza 

schimbărilor ce au loc în domeniul legislativ, al tehnologiei şi al 

cunoştinŃelor necesare în îndeplinirea atribuŃiilor judecătoreşti, ci şi 

                                                
10  Raportul R. Jansen „Cum trebuie pregătiŃi judecătorii pentru a deveni 
judecători cu înaltă calificare în 2003” [“How to prepare judges to become 
well-qualified judges in 2003”]), doc. CCJE-GT (2003) 
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din cauza posibilităŃii ca judecătorii să dobândească noi atribuŃii la 

instituirea în funcŃie. Prin urmare, programele de formare oferă 

posibilitatea instruirii în cazul unei schimbări de carieră, cum ar fi 

transferul de la o instanŃă penală la una civilă; preluarea unei 

competenŃe specifice (de exemplu o instanŃă de dreptul familiei, 

minori sau probleme sociale) şi preluarea unei funcŃii cum ar fi cea de 

preşedinte de complet sau de instanŃă. 

Avizul nr. 4 (2009) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor 

Europeni (C.C.J.E) în atenŃia Comitetului de Miniştri al Consiliului 

Europei privind formarea iniŃială şi continuă pentru judecători la nivel 

naŃional şi european,11 relevă caracteristici comune ale formării 

continue pentru judecătorii din Europa, şi anume: 

 1. Judecătorii au datoria (etică, dar uneori şi statutară) de a se 

forma, precum şi dreptul la formare. În interesul unei bune 

administrării a justiŃiei, pregătirea profesională continuă  impune un 

nivel înalt al calificării  profesionale judiciare  şi pentru a oferi 

imagine completă  reprezintă atât un drept cât şi o obligaŃie pentru 

judecători . 

În acelaşi sens, Carta Europeană cu privire la Statutul 

judecătorului12 prevede un “drept la pregătirea continua” a 

judecătorilor, care trebuie sa aibă în mod regulat acces la acŃiuni de 

pregătire asigurate de Stat şi menite să garanteze judecătorului 

întreŃinerea si aprofundarea cunoştinŃelor, atât tehnice, cât si sociale 

si culturale. Statul trebuie sa vegheze ca organizarea acestor acŃiuni 

de pregătire sa se facă Ńinându-se cont de condiŃiile care se refera la 

rolul instanŃei independente pentru a se garanta corespunderea 

conŃinutului acŃiunilor de pregătire si a structurilor care le asigura cu 

exigentele de deschidere, de competenta si de imparŃialitate. 

                                                
11 Strasbourg, 27 nov. 2003, CCJE(2003),Aviz nr.4; 
12 Consiliul Europei, Strasbourg, 8-10 iulie, 1998. 
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Totodată, Carta enunŃă principalele îndatoriri ale judecatorului 

în si pentru exercitiul functiunii sale, referitoare la: timpul necesar 

alocat pentru solutionarea judicioasa a cauzelor cît si la starea de 

spirit atenta, lucida ; respectul persoanelor ; obligatia de a pastra 

secretele care i-au fost încredintate; mentinerea nivelului înalt de 

competenta necesar în orice circumstante la judecarea cauzelor, 

subîntelegându-se ca nivelul înalt de competenta si experienta sînt 

pentru judecator o cerinta constanta în examinarea si judecarea 

cauzelor, si ca lui îi revine mentinerea acestui nivel înalt . 

2.Statul are datoria de a furniza mijloacele pentru organizarea 

formării judiciare şi de a acoperi costurile aferente. Deşi activitatea de 

formare reprezintă o obligaŃie de ordin etic pentru judecători, statele 

membre au datoria de a pune la dispoziŃia judecătorilor resursele 

financiare necesare, timpul şi alte mijloace necesare pentru 

desfăşurarea de activităŃi de formare la locul de muncă.  

  3. Formarea judiciară ar trebui să conŃină o varietate de 

subiecte, menite nu doar să îmbogăŃească cunoştinŃele privind legea, 

ci şi abilităŃile juridice, precum şi cu privire la contextul social. CCJE 

încurajează, de asemenea, în contextul formării continue, colaborarea 

cu alte organisme profesionale juridice cu atribuŃii în formarea 

continuă în raport cu chestiuni de interes comun (de exemplu noi 

apariŃii legislative). 

4. Autoritatea responsabilă cu supravegherea calităŃii formării 

ar trebui să fie independentă faŃă de executiv şi de legislativ, iar 

sistemul judiciar ar trebui să joace un rol important (sau chiar să fie 

responsabil) în organizarea şi supravegherea cursurilor de formare.  

Nu este o practică eficientă obligativitatea activităŃii de formare la 

locul de muncă în fiecare caz. Există pericolul ca o astfel de practică 

să devină birocratică şi să rămână numai la nivel de formă. 

 Activitatea de formare sugerată trebuie să fie suficient de 
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atractivă pentru a determina judecătorii să participe, deoarece 

participarea voluntară este cea mai bună garanŃie pentru eficienŃa 

activităŃii de formare. Această acŃiune este totodată facilitată prin 

asigurarea faptului că fiecare judecător trebuie să fie conştient că 

menŃinerea şi actualizarea cunoştinŃelor dobândite reprezintă o 

datorie de ordin etic. 

În România, formarea continuă este obligatorie, autoritatea 

responsabilă este, în cazul magistraŃilor, INM, iar pentru auxiliarii de 

specialitate SNG, realizându-se atât la nivel naŃional, prin PFCC, cât şi 

la nivel local, al curŃilor de apel, prin PFCD. În esenŃă, soluŃiile 

preconizate vizează aplicarea mai energică a măsurilor menite să 

determine îmbunătăŃirea indicelui de calitate a actului de justiŃie, 

măsuri care au fost luate şi până în prezent de către conducerea 

CurŃii de Apel Cluj, conjugate cu un control periodic, preventiv şi 

corectiv. 

În acest sens, în cursul anului 2009, atât la nivel central, cât şi 

la nivel local, prin responsabilul cu formarea continuă descentralizată, 

a fost monitorizată dinamica solicitărilor magistraŃilor de participare la 

diverse stagii de formare profesională la nivel centralizat, 

informând în timp util Institutul NaŃional al Magistraturii despre 

concentrarea cererilor pe anumite arii de interes, pentru a putea fi 

creată o programă de stagii de instruire adaptată nevoilor reale ale 

judecătorilor. După ce în cadrul Institutului NaŃional al Magistraturii 

au fost analizate cererile judecătorilor şi aprobate participările, a fost 

adusă  în atenŃia Colegiului de Conducere al instanŃei, necesitatea de 

a asigura, din perspectiva activităŃii de judecată curente, pentru 

fiecare judecător, perioada de timp corespunzătoare prezenŃei la 

stagiul de formare profesională, fără a fi afectată funcŃionarea 

instanŃei.  
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În cadrul Programului de formare continuă descentralizată, au 

fost organizate acŃiuni comune pentru magistraŃii curŃii şi pentru cei 

de la nivelul instanŃelor arondate, acŃiuni de tipul seminarii, mese 

rotunde, dezbateri, sesiuni ştiinŃifice de prezentare pe anumite teme 

de interes indicate de judecători şi avizate de Consiliul Superior al 

Magistraturii, cu sprijinul Institutului NaŃional al Magistraturii  

A fost, totodată, supravegheată activitatea de informare a 

judecătorilor cu privire la apariŃiile legislative, jurisprudenŃa CurŃii 

ConstituŃionale, a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie şi a instanŃelor 

europene, o informare zilnică, realizată de către grefierul 

documentarist, şi lunară, în cadrul dezbaterilor organizate la nivelul 

fiecărei secŃii. 

Formarea profesională continuă a judecătorilor CurŃii şi ai 

instanŃelor arondate acesteia se bazează, în mare măsură, pe studiul 

individual aşa încât a existat o preocupare continuă pentru a fi 

asigurate condiŃiile realizării acestuia prin degrevare de competenŃe 

extraprofesionale,atât cât este obiectiv posibil,  prin facilitarea 

participării la cursuri postuniversitare, doctorate, formatori I.N.M. sau 

S.N.G., seminarii organizate în Programul I.N.M. de formare continuă 

şi altele asemenea.  

În anul 2009, toŃi judecătorii CurŃii de Apel Cluj şi aceia ai 

instanŃelor arondate CurŃii şi-au manifestat disponibilitatea pentru a 

participa la seminariile Programului de formare centralizată, 

organizate în cadrul CurŃii de Apel Cluj şi Tribunale, selectaŃi fiind în 

număr de 547. 

O componentă importantă a sistemului de formare continuă a 

reprezentat-o, însă, formarea la nivelul descentralizat, obiectul unei 

atenŃii sporite întrucât a permis ajustări flexibile la nevoile existente, 

pe fondul insuficientei resurselor financiare. Consecutiv aprobării 

Programului de formare descentralizată pentru anul 2009, prin 
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Hotărârea nr. 500/19 martie 2009 a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii, Curtea de Apel Cluj, prin responsabilul cu formarea 

continuă descentralizată, a întocmit Planul activităŃilor de formare, 

structurat pe trei direcŃii de acŃiune, şi anume: 

1. domeniile comune obligatorii (practică neunitară, 

combaterea corupŃiei, criminalitatea economico-financiară, CEDO, 

drept comunitar şi cooperare judiciară internaŃională, , IT şi limbi 

străine). Luând în considerare recomandările Consiliului Superior al 

Magistraturii, un interes sporit a fost acordat organizării activităŃilor 

de formare continuă în domeniul unificării practicii judiciare şi al 

combaterii corupŃiei: 

2. domeniile orientative( formare specializată, etică şi 

deontologie, formarea formatorilor şi a membrilor comisiilor de 

evaluare). 

3. domeniile specifice, de natură să asigure realizarea unor 

nevoi de formare locale, în măsura în care ele nu se regăsesc în 

domeniile comune, obligatorii. 

Astfel, în domeniul „Practică neunitară”, s-au desfăşurat 55  de 

seminarii, dintre care: 

• 12 seminarii au fost organizate în cadrul CurŃii; 

• 43 seminarii au fost organizate în cadrul tribunalelor 

arondate CurŃii;  

 În domeniul „Combaterea corupŃiei”, au fost organizate trei 

seminarii, din care: 

- două seminarii la sediul CurŃii de Apel Cluj, cu temele: 

„Elaborarea studiului privind modul de individualizare a pedepselor 

aplicate de instanŃe pentru infracŃiuni din sfera criminalităŃii 

economico-financiare” (6 aprilie 2009) şi „Modul de individualizare a 

pedepselor aplicate în cazurile de corupŃie, în statele membre U.E.” (9-

10 noiembrie 2009); 
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- un seminar la sediul Tribunalului BistriŃa, cu tema „Aspecte de 

ordin istorico-organizatoric specifice sistemului judiciar anticorupŃie 

spaniol” (16 aprilie 2009); 

 În domeniul „Formarea formatorilor şi a comisiilor de evaluare", 

a fost organizat un seminar la sediul CurŃii de Apel Cluj, cu tema 

„Evaluarea activităŃii profesionale a judecătorilor, din perspectiva 

evaluatorilor şi a celor evaluaŃi” (24 septembrie 2009). 

În domeniul drept comunitar şi CEDO, s-au organizat şapte 

seminarii şi dezbateri, din care: 

� un seminar la sediul CurŃii de Apel Cluj, cu tema „Tratatul de la 

Lisabona. Libera circulaŃie a mărfurilor şi a persoanelor. Taxa de 

poluare” (16 noiembrie 2009); 

� un seminar la sediul Tribunalului BistriŃa Năsăud, cu tema  

„Dreptul la un proces echitabil în jurisprudenŃa CurŃii Europene 

a Drepturilor Omului” (7 decembrie 2009); 

� un seminar la Tribunalul Maramureş, cu tema „Durata măsurii 

arestării preventive din perspectiva doctrinei şi a practicii CEDO. 

Dreptul la tăcere” (10 iulie 2009); 

� patru dezbateri, la sediile Tribunalelor Cluj, Maramureş şi a 

Tribunalului Comercial Cluj, având ca teme: „Restituirea 

imobilelor preluate abuziv” (24 septembrie 2009); „JurisprudenŃa 

CurŃii de JustiŃie a ComunităŃilor Europene cu privire la 

prioritatea de aplicare a dreptului comunitar” (25 septembrie 

2009); „ExigenŃa principiului egalităŃii armelor în procesul penal. 

Principiul non bis in idem” (23 octombrie 2009); „Dreptul la un 

proces echitabil, reflectat în cauzele împotriva României în 

perioada 2008-2009” (10 noiembrie 2009); 

� un seminar în domeniul „Cooperării judiciare internaŃionale”, 

organizat la sediul CurŃii de Apel Cluj, cu tema „Probleme de 
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practică identificate în domeniul cooperării judiciare în materie 

penală” (25 septembrie 2009); 

� un seminar în domeniul „Criminalitatea economico-financiară”, 

organizat la sediul CurŃii de Apel Cluj, având ca temă „Expertiza 

judiciară a înregistrărilor audio-video, mijloacelor de 

telecomunicaŃii, tehnicii de calcul şi fotografiilor” (18 septembrie 

2009); 

� un seminar în domeniul „Etică şi deontologie”, organizat la sediul 

CurŃii de Apel Cluj, în cadrul unui program comun FC-FCD, 

având ca temă „Codul deontologic al judecătorilor şi al 

procurorilor. Principii fundamentale ale independenŃei 

sistemului judiciar” (22 iunie 2009); 

� patru seminarii în domeniul complementar al formării 

specializate, din care: 

o un seminar organizat la sediul CurŃii de Apel Cluj, în 

materia dreptului comercial, cu tema „Conducerea societăŃilor 

comerciale. Căile de atac împotriva actelor emise de organele de 

conducere ale societăŃilor comerciale” (28 septembrie 2009). 

o patru seminarii organizate la sediile Tribunalelor 

Maramureş, BistriŃa şi al Tribunalului Comercial Cluj, având ca teme: 

„Respectarea principiului interesului superior al copilului în 

procedurile judiciare” (8 septembrie 2009); „Aplicarea Legii nr. 

10/2001. Aspecte practice” (24 septembrie 2009); „Restructurarea 

societăŃii de capitaluri” (26 iunie 2009); „Autorizarea comitetului 

creditorilor pentru formularea cererii de angajare a răspunderii. 

CondiŃii de admisibilitate. Modificări legislative ” (27 noiembrie 2009). 

La toate instanŃele din circumscripŃie au fost organizate  

întâlniri lunare pe programe de practică judiciară neunitară, 

dezbătute fiind inclusiv aspecte de drept comunitar şi CEDO, cu 

respectarea Planului pentru anul 2009. 
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 Metodele didactice au îmbinat prezentările teoretice cu 

dezbaterile asupra problematicii în discuŃie, alocându-se timp pentru 

întrebări, ceea ce a imprimat seminarilor un caracter interactiv 

accentuat. 

 Materialele puse la dispoziŃie au constat în prezentări power-

point şi materiale teoretice. 

 Din analiza fişelor de evaluare completate de participanŃi, s-au 

desprins următoarele aspecte pozitive: iniŃiativa organizării acestor 

seminarii după modelul PFCD, cu participarea unor formatori ai 

Institutului NaŃional al Magistraturii locali şi/sau cadre universitare, 

avocaŃi a fost considerată utilă; organizarea seminariilor a fost 

apreciată bună/foarte bună; problematica abordată a fost considerată 

utilă şi cuprinzătoare; timpul alocat a fost suficient; 

Principalele probleme întâmpinate au vizat: 

• întârzierea aprobării Programului de formare continuă la 

nivelul descentralizat 2009, ceea ce a condus la o 

concentrare a seminariilor în cel de al II-lea semestru al 

anului 2009; 

• insuficienŃa resurselor bugetare alocate formării continue, 

începând cu data de 13 noiembrie 2009 fiind sistată plata 

formatorilor; 

• numărul mic de formatori locali, în domenii extrem de 

restrânse şi dificultatea cooptării experŃilor şi a 

formatorilor altor curŃi de apel, în principal din cauza lipsei 

resurselor financiare; 

• imposibilitatea alcătuirii în mod corespunzător a 

proiectului de buget pentru anul 2009, în absenŃa 

domeniilor obligatorii şi a numărului de seminarii 

obligatorii, aşa încât sumele solicitate şi, mai cu seamă, 

cele obŃinute au fost departe de a fi putut asigura 
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desfăşurarea tuturor activităŃii, de formare descentralizată 

propuse, în condiŃii optime. 

Conştientizând rolul formării continue la nivelul descentralizat – 

componentă esenŃială în avansul calitativ al actului de justiŃie - 

precum şi beneficiile acestui sistem, care permite abordarea unor 

probleme concrete, specifice, relaŃionarea judecătorilor din raza 

aceleiaşi curŃi şi contactul direct între judecătorii instanŃelor de grad 

diferit, cu costuri reduse de timp şi bani, conducerea CurŃii de Apel 

Cluj îşi propune să acorde o atenŃie sporită acestui domeniu, şi 

propune următoarele măsuri: 

1. finalizarea şi aprobarea Planului pentru anul 2010, până la 

sfârşitul lunii februarie; 

2. organizarea unui număr mai mare de seminarii în domeniile 

orientativ şi în cele specifice, care permit iniŃiativa în această materie 

(drept civil, procesual, dreptul muncii, materia dreptului comercial); 

3. organizarea unor dezbateri pe marginea textelor normative 

cuprinse în noile Coduri, cu participarea unor specialişti consacraŃi în 

materie (dreptul muncii, drept comercial, justiŃia pentru minori, 

mediere, drept administrativ şi fiscal); 

4. o riguroasă selecŃie a participanŃilor, prin utilizarea bazei de 

date create în acest sens, care permite în orice moment verificarea 

seminariilor la care a participat fiecare judecător din propria 

jurisdicŃie şi, prin aceasta, egalitatea accesului la acŃiunile de formare; 

5. adaptarea temelor la componenŃa grupului de magistraŃi 

selectaŃi şi la necesităŃile de formare rezultate din activitatea curentă; 

aceste programe teoretice şi practice să nu se limiteze doar la 

aspectul tehnic al domeniilor juridice şi să includă şi formarea în 

domeniul deontologiei şi introducerea în alte domenii relevante 

pentru activitatea judiciară, cum ar fi managementul cauzelor şi 

administrarea instanŃelor, limbi străine, şi soluŃionarea alternativă a 
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litigiilor, pentru o activitate de formare pluralistă, în sensul garantării 

şi consolidării deschiderii perspectivei judecătorilor; 

6. alegerea unor locaŃii adecvate şi atractive de desfăşurare a 

seminariilor; 

7. organizarea unor seminarii în colaborare cu Parchetul de pe 

lângă Curtea de Apel Cluj, Camera mediatorilor, Baroul AvocaŃilor din 

Cluj şi cu alte curŃi de apel din Ńară. Având în vedere similaritatea  

statutului  judecătorilor şi procurorilor  precum şi faptul că funcŃiile 

acestora  sunt complementare, este important  ca formarea 

profesională să fie, cel puŃin în parte, comună pentru judecători şi 

procurori; pregătirea profesională comună ar trebui să faciliteze 

crearea unei baze pentru o cultură juridică comună; 

8. solicitarea unor sume corespunzătoare, defalcate pe capitole 

bugetare, pentru plata formatorilor în domeniile orientative 

9. asigurarea unui număr cât mai mare al participanŃilor; se vor 

lua în considerare opŃiunile de participare, exprimate în prealabil de 

judecători, fiind selectaŃi cu prioritate cei care nu figurează pe listele 

de participanŃi alcătuite de Institutul NaŃional al Magistraturii pentru 

seminariile organizate la nivelul centralizat în anul 2010. 

10. o mai bună coordonare şi comunicare cu responsabilii de la 

nivelul tribunalelor, pentru abordarea unitară a programului de 

formare şi repartizarea echilibrată a seminariilor pe instanŃe, în 

funcŃie de condiŃiile şi de nevoile locale. 

B. Formarea profesională a personalului auxiliar de 

specialitate. 

Strategia de formare continuă adoptată de Curtea de Apel Cluj 

vizează şi personalul auxiliar de specialitate. Formarea profesională s-

a realizat în cursul anului 2009 pe două paliere, la nivel centralizat şi 

la nivel local. 
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Un număr total de 205 de grefieri de la Curtea de Apel Cluj şi 

tribunalele arondate au participat la Programul de pregătire continuă 

a personalului auxiliar de specialitate coordonat de Şcoala NaŃională 

de Grefieri, în intervalul cuprins între 2 februarie şi 18 noiembrie 

2009. 

Pregătirea profesională continuă a grefierilor la nivel 

descentralizat s-a desfăşurat cu respectarea dispoziŃiilor art. 32 din 

Legea nr. 567/2004 privind Statutul personalului auxiliar de 

specialitate din cadrul instanŃelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 

lângă acestea, prin organizarea unor sesiuni trimestriale de pregătire, 

circumscrise unei tematici prestabilite la începutul anului, specifică 

domeniului în care activează aceştia, coordonate de judecătorul cu 

atribuŃii în această materie. 

Au fost abordate teme de interes, precum: „Căile extraordinare 

de atac: recursul, contestaŃia în anulare şi revizuirea hotărârilor”. 

Răspunderea personalului auxiliar de specialitate. Principalele acŃiuni 

cu care poate fi sesizată Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

Înregistrarea cererilor de apel sau recurs şi înaintarea dosarelor la 

instanŃele superioare pentru soluŃionarea căilor de atac”, „Drept 

procesual civil: actele de procedură (cererea de chemare în judecată, 

întâmpinarea, cererea reconvenŃională, citarea şi comunicarea actelor 

procedurale”, ”Cooperare judiciară internaŃională în materie civilă: 

comunicarea actelor judiciare între statele membre ale UE. Cooperarea 

între instanŃele statelor membre ale UE în domeniul obŃinerii de probe. 

Cooperarea juridică cu statele care nu sunt membre ale U.E.. 

Deontologie şi organizare judiciară. ContribuŃia grefierului la 

dobândirea şi menŃinerea încrederii publicului în autoritatea 

judecătorească. ObligaŃia de confidenŃialitate. AtribuŃiile grefierului 

arhivar şi registrator”, „Amenda judiciară. Reexaminarea taxei 

judiciare de timbru. Conexarea şi disjungerea cauzelor. Prezentare 
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practică a unei încheieri de conexare şi de disjungere. SancŃiunile 

disciplinare care se pot aplica personalului auxiliar de specialitate. 

AtribuŃiile grefierului arhivar în ceea ce priveşte evidenŃa, selectarea, 

mişcarea şi casarea documentelor păstrate în arhivă”, „ModalităŃi de 

soluŃionare a incidenŃelor procedurale ivite în urma aplicării normelor 

de repartizare aleatorie a dosarelor. Îndreptarea erorilor materiale 

strecurate în hotărârile pronunŃate în materie civilă. Procedura în caz 

de dispariŃie a înscrisurilor judiciare. Termenele procedurale, noŃiune, 

clasificare, durată. Decăderea şi repunerea în termen. Circuitul 

dosarelor restituite de instanŃele de apel sau de recurs”. 

Totodată, au fost organizate seminarii, la sediul CurŃii de Apel 

Cluj, în domeniile „Arhivare-documentare” (13 noiembrie 2009, 20 

noiembrie 2009); „Drept procesual civil” (26 noiembrie 2009) şi „Drept 

procesual penal” (17 decembrie 2009). 

În cadrul unui program comun S.N.G. - Curtea de Apel Cluj au 

fost organizate patru seminarii, în domeniile: „Drept procesual civil” şi 

„Drept procesual penal”, cu participarea unor formatori specializaŃi. 

S-a asigurat, astfel, accesul tuturor grefierilor din jurisdicŃia 

CurŃii de Apel Cluj la cel puŃin unul din programele de formare, 

continuă, cel local având un caracter complementar şi evidenŃiind 

posibilitatea obŃinerii aceloraşi rezultate într-o procedură mult 

simplificată, cu un cost redus de timp şi bani. 

 

3.5 Aspecte privind calitatea managementului la nivelul 

instanŃei. 

Pentru echipa de conducere a CurŃii de Apel Cluj activitatea 

managerială  s-a fondat, principial, pe conştientizarea faptului că 

echilibrul intern al oricărei organizaŃii depinde, esenŃial, de 

asigurarea unei conduceri transparente şi implicate, una care să 

transmită fiecărei angajat în parte că valoarea organizaŃională 
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pretinsă şi promovată este, întotdeauna, performanŃa profesională în 

ambele ei componente: cea tehnică şi cea etică. 

S-a avut în vedere, totodată, că mai buna înŃelege şi acceptare a 

deciziilor luate la nivelul conducerii CurŃii de Apel este facilitată de 

comunicarea raŃiunilor care le justifică, fiind de văzut şi că, uneori, 

adoptarea unor decizii a fost precedată de discutarea lor în cadrul 

colectivului de judecători. 

Colegiul de conducere a fost convocat ori de câte ori a fost 

necesar, Ńinându-se seama, pe de o parte, de limitele de competenŃă 

ale acestuia, dar şi, pe de altă parte, de faptul că prin funcŃia sa de 

reprezentare a judecătorilor instanŃei este util să fie informat de către 

preşedintele CurŃii de Apel cu privire la aspectele mai importante ale 

activităŃii instanŃei.  

În acest fel, s-a asigurat o bună atmosferă de lucru atât în 

relaŃia preşedintelui curŃii cu vicepreşedinŃii acesteia şi preşedinŃii 

secŃiilor, cât şi în relaŃia de colaborare profesională stabilită între 

fiecare dintre aceste entităŃi manageriale. 

În cursul anului 2009 colegiul de conducere al CurŃii de Apel 

Cluj a pronunŃat un număr de 79 de hotărâri, ceea ce este sugestiv 

sub aspectul anvergurii activităŃii desfăşurate în colegiu şi al 

implicării acestuia în actul de decizie. 

O bună colaborare a existat între conducerea CurŃii de apel şi 

tribunalele arondate, abordarea onestă şi directă a problemelor – nu 

puŃine, de altfel – intervenite pe parcursul anului 2009 favorizând 

identificarea de soluŃii care, în raport de circumstanŃele existente, să 

răspundă în cât mai mare măsură nevoilor instanŃelor.  

Atât la nivelul CurŃii de Apel, cât şi la acela al tribunalelor, a 

existat o preocupare constantă pentru asigurarea resurselor 

materiale şi umane necesare desfăşurării în cât mai bune condiŃii a 

activităŃii de judecată şi a celor conexe ei, totul subordonat cerinŃelor 
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referitoare la implementarea strategiilor de reformă a sistemului 

judiciar, a planului de acŃiune pentru îndeplinirea condiŃionalităŃilor 

din cadrul mecanismului de cooperare şi de verificare a progresului 

realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi a 

luptei împotriva corupŃiei aprobat prin H.G. nr. 1346/2007. 

Activitatea de conducere a tuturor instanŃelor din 

circumscripŃia CurŃii de Apel Cluj a fost, în anul 2009 (îndeosebi în 

primele trei trimestre) îngreunată de neîndestulătoarele alocări de 

fonduri necesare funcŃionării instanŃelor, efectele crizei economico-

financiare globale, asociate cu o insuficientă înŃelegere de către 

decidenŃii guvernamentali a nevoilor specifice sistemului judiciar, 

generând situaŃii dificile, blocarea activităŃii părând uneori iminentă. 

Preocuparea reală a conducerii instanŃelor pentru asigurarea 

cel puŃin a unor condiŃii materiale minimale a permis 

preîntâmpinarea disfuncŃiilor majore, fără însă ca acutizarea 

sentimentului de frustrare al întregului personal al instanŃelor să 

poată fi evitată. Expresia culminantă a acestei stări de lucruri a fost 

reprezentată, aşa cum se cunoaşte, de protestul generalizat la nivelul  

întregului sistem judiciar între sfârşitul  lunii august şi decada finală 

a lunii septembrie 2009, restrângerea severă a activităŃii de judecată 

constituind o formă de răspuns extrem al sistemului la atitudinea 

guvernamentală faŃă de complexele  - însă nu şi insurmontabilele – 

probleme cu care justiŃia s-a confruntat. 

Într-o asemenea ambianŃă, conducerea CurŃii de Apel Cluj, 

concordantă fiind în acŃiunile şi deciziile ei administrative cu cele ale 

tribunalelor arondate, a precedat, pe întreaga durată a anului 2009, 

la planificarea riguroasă a activităŃilor (programarea şedinŃelor de 

judecată, alcătuirea planificării de permanenŃă a judecătorilor, 

programarea activităŃii pe timpul vacanŃei judecătoreşti, planificarea 

efectuării concediilor de odihnă de către întregul personal, 
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planificarea activităŃilor de pregătire profesională, planificarea 

activităŃii judecătorilor însărcinaŃi cu alte atribuŃii decât cele de 

judecată, programarea activităŃii colegiului de conducere). 

Totodată, la nivelul colegiului de conducere s-a urmărit  

repartizarea cât mai echitabilă şi, în raport cu nevoile instanŃei, cât 

mai oportună a judecătorilor pe secŃii. În acelaşi spirit, conducerea 

CurŃii de Apel a urmărit alocarea optimă a personalului auxiliar şi 

conex în cadrul secŃiilor, serviciilor sau, după caz, compartimentelor 

instanŃei, caracterul optim al multora dintre deciziile manageriale 

adoptate fiind confirmată de rezultatele profesionale obŃinute. 

În atenŃia conducerii CurŃii de Apel s-a aflat, constant, 

organizarea activităŃilor de formare profesională descentralizată, 

precum şi a şedinŃelor de învăŃământ profesional şi analiză a 

hotărârilor la nivelul secŃiilor, unificarea practicii judiciare, pe de o 

parte, precum şi, pe de altă parte, analiza preventivă a modului de 

interpretare şi aplicare a unor dispoziŃii legale susceptibile să 

genereze rezolvări jurisprudenŃiale neuniforme, constituind  repere 

importante în organizarea concretă a acestor activităŃi. 

De remarcat, totodată, că atât la nivelul conducerii CurŃii de 

Apel, cât şi la acela al tribunalelor, a existat voinŃa de a sancŃiona, în 

limitele legii, abaterile disciplinare săvârşite de personalul cu privire 

la care competenŃa aplicării sancŃiunii îi aparŃine preşedintelui 

CurŃii. 

3.6. Aspecte privind asigurarea transparenŃei activităŃii 

instanŃei şi protecŃia datelor cu caracter personal 

TransparenŃa în comunicare şi facilitarea accesului la informaŃii 

se realizează la nivelul CurŃii de Apel Cluj prin intermediul Biroului 

de Informare şi RelaŃii Publice, care este organizat şi funcŃionează 

potrivit dispoziŃiilor Legii nr. 544/2001 şi ale OrdonanŃei Guvernului 

nr. 27/2002 aprobată, cu modificări prin Legea nr. 233/2002.  
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Biroul este condus de un judecător desemnat de către 

preşedintele CurŃii de Apel Cluj prin ordin de serviciu, care 

îndeplineşte şi atribuŃii de purtător de cuvânt al instanŃei. În 

componenŃa acestuia intră şi un funcŃionar public – expert 

responsabil cu difuzarea informaŃiilor publice. 

În perioada supusă analizei, la Biroul de Informare şi RelaŃii 

Publice s-au înregistrat 67 de solicitări pentru obŃinerea unor  

informaŃii de interes public, din care 58 au fost formulate de către 

jurnalişti şi doar 9 de către persoane fizice sau juridice. Dintre 

acestea, 60 de solicitări au fost rezolvate favorabil, iar 7 cereri au fost 

respinse întrucât intrau în categoria prevăzută de dispoziŃiile  Legii 

nr. 544/2001. În comparaŃie cu anul 2008, numărul acestor cereri 

este în creştere.  

Este de remarcat faptul că, în cursul anului 2009, la Curtea de 

Apel Cluj nu au existat reclamaŃii administrative sau plângeri care să 

semnaleze încălcări ale dispoziŃiilor Legii nr. 544/2001.  

Luând în considerare numărul cererilor şi solicitărilor adresate 

Biroului de Informare şi RelaŃii Publice se poate constanta 

menŃinerea unui interes ridicat din partea opiniei publice faŃă de 

activitatea justiŃiei. Se evidenŃiază în acest sens, contactele cu mass-

media şi comunicarea de informaŃii de interes public către jurnalişti, 

fără a fi diminuată importanŃa comunicării cu justiŃiabilii şi, în 

general cu publicul larg, comunicare menită să contribuie la 

consolidarea sentimentului de încredere în actul de justiŃie. 

În scopul atingerii acestor obiective s-a procedat la actualizarea 

permanentă, la sediul CurŃii Apel Cluj, a listei cu informaŃii de interes 

public prevăzute de art. 5 din Legea nr. 544/2001, pentru o mai 

bună adresabilitate. 

În data de 23 octombrie 2009, cu ocazia „Zilei Europene a 

JustiŃiei Civile” a fost organizată „Ziua PorŃilor Deschise”, prilej cu 
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care au fost invitaŃi la sediul CurŃii de Apel Cluj toŃi cetăŃenii 

interesaŃi de organizarea şi funcŃionarea sistemului judiciar la nivelul 

acestei instanŃe.  

În ceea ce priveşte aplicarea dispoziŃiilor cuprinse în Legea 

677/2001 privind ProtecŃia datelor cu caracter personal, la Curtea de 

Apel Cluj în anul 2009, nu a fost identificată nici o situaŃie în care 

instanŃa să se confrunte cu exercitarea de către persoanele vizate a 

drepturilor prevăzute de acest act normativ, cum ar fi dreptul de 

acces la date, dreptul de intervenŃie, dreptul de opoziŃie sau dreptul 

la informare şi nici litigii având ca obiect apărarea drepturilor 

garantate de dispoziŃiile ordonanŃei. 

Curtea de Apel Cluj figurează înregistrată în registrul de 

evidenŃă a operatorilor de date cu caracter personal la Autoritatea 

NaŃională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 

sub următoarele coduri: 8429 – pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal în materie penală; 8428 – pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal în materie civilă şi resurse umane. 

Aceste coduri au fost prelucrate cu personalul instanŃei care 

intră în contact cu astfel de date. 

 În cursul anului 2009 nu au fost identificate situaŃii de 

solicitare a transferului în străinătate a datelor care sunt exceptate 

de la notificarea prealabilă a AutorităŃii NaŃionale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, iar instanŃa nu a fost supusă 

nici unei proceduri de investigare, prevăzută în dispoziŃiile Legii nr. 

677/2001. 

 JustiŃiabilii sunt informaŃi prin afişarea la locuri vizibile cu 

privire la calitatea instanŃelor de operator care prelucrează date cu 

caracter personal, inclusiv cu privire la drepturile prevăzute de Legea 

677/2001.  
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  3.7. Aspecte privind site-ul instanŃei, stocarea 

documentelor în format electronic şi participarea la Jurindex.  

O componentă importantă a reformării justiŃiei o reprezintă 

informatizarea sistemului judiciar, iar obiectivele sunt cuprinse clar în 

Strategia de informatizare a sistemului judiciar pe perioada 2005 – 

2009, fiind adoptate în contextul accelerării procesului de integrare 

europeană. 

Aceste obiective prevăd că utilizarea tehnologiilor informatice 

moderne va accelera procesul de reformă prin: asigurarea 

standardizării procedurilor la nivelul întregului sistem; unificarea 

procedurilor; prin introducerea unor indicatori de măsurare a 

eficienŃei actului de justiŃie. 

Principalele obiective vizate de informatizarea sistemului judiciar 

sunt: 

A. Eficientizarea procedurilor judiciare. prin creşterea calităŃii 

actului de justiŃie şi scurtarea timpului de rezolvare a cauzelor aflate 

pe rolul instanŃelor; accelerarea derulării procedurilor judiciare; 

asigurarea accesului simultan al justiŃiabililor la informaŃiile de 

interes public privind actul de justiŃie; standardizarea procedurilor, 

formularelor, nomenclatoarelor la nivelul întregului sistem judiciar; 

eliminarea treptată a gestionării datelor în format de hârtie prin 

utilizarea formei electronice a dosarelor şi a celorlalte documente 

specifice;accesul rapid la legislaŃie, jurisprudenŃă şi la informaŃii 

privind cazurile aflate pe rol pentru personalul instanŃelor şi 

parchetelor; comunicarea rapidă între unităŃile sistemului judiciar, 

prin utilizarea mijloacelor electronice securizate; reorganizarea 

activităŃii judiciare şi degrevarea magistraŃilor de responsabilităŃile 

administrative;creşterea gradului de pregătire în domeniul informatic 

al magistraŃilor şi personalului auxiliar, în scopul utilizării eficiente a 
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noilor tehnologii; reducerea costurilor audierii martorilor sau 

inculpaŃilor aflaŃi în detenŃie. 

B. Creşterea gradului de transparenŃă, prin deschiderea către 

cetăŃeni, mass-media şi ONG-uri prin prezentarea online a 

informaŃiilor publice despre activitatea de judecată şi alte activităŃi cu 

caracter public ale justiŃiei; aprofundarea relaŃiilor de colaborare între 

instituŃiile din sistemul judiciar şi mass-media pentru a se asigura o 

informare corectă şi exactă a opiniei publice; servicii electronice 

pentru cetăŃeni, avocaŃi şi alŃi specialişti implicaŃi în actul de justiŃie; 

deschiderea către alte sisteme informatice pentru a prelua şi a 

transmite informaŃii către acestea într-o tehnologie standard. 

C. Securizarea informaŃiilor cu caracter personal şi a celor 

cu caracter secret prin creşterea gradului de securizare al reŃelelor; 

implementarea unei politici de acces în sistem pentru fiecare 

utilizator, în funcŃie de competenŃele specifice. 

D. Eliminarea corupŃiei prin repartizarea aleatorie a cauzelor 

pe complete de judecată; repartizarea aleatorie a dosarelor penale în 

cadrul parchetelor; eliminarea posibilităŃilor de intervenŃie 

neautorizată asupra datelor din dosare. 

Strategia de reformă a justiŃiei pe perioada 2005-2010 cuprinde 11 

măsuri şi direcŃii principale de acŃiune, dintre care zece au legătură 

directă cu procesul de informatizare a instanŃelor de judecată. Aceste 

măsuri, prezentate mai jos, au rolul de a realiza în justiŃie un sistem 

informatic modern şi performant, capabil să facă faŃă cerinŃelor 

utilizatorilor, care să ducă la îmbunătăŃirea activităŃii instanŃelor şi la 

realizarea principalilor factori vizaŃi de informatizare, mai sus evocaŃi. 

Astfel, 

1. 2005 - 2007: dotarea cu tehnică de calcul şi produse software a 

tuturor instituŃiilor sistemului judiciar; 
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2. 2005 - 2007: implementarea unei politici de securitate comună 

la nivelul întregului sistem judiciar; 

3. 2005 - 2007: dezvoltarea şi extinderea ECRIS la nivel naŃional şi 

publicarea pe portalul ce se va realiza a informaŃiilor de interes 

public privind activitatea instanŃelor şi a parchetelor; 

4. 2005 - 2006: dezvoltarea sistemului informatic „Registry” ca 

sistem de gestiune a documentelor şi a fluxurilor de documente 

pentru toate activităŃile administrative din Ministerul JustiŃiei; 

5. 2007 - 2008: extinderea „Registry” la nivelul tuturor 

componentelor sistemului judiciar; 

6. 2005 - 2009: crearea „Sistemului de arhivare electronic a 

documentelor” în mod unitar, la nivelul întregului sistem de 

judiciar; 

7. 2005 - 2009: crearea unui sistem electronic, unitar şi 

performant, de înregistrare a şedinŃelor de judecată, audierea în 

faŃa instanŃei a martorilor cu identitate ascunsă şi audierea de la 

distanŃă a deŃinuŃilor încarceraŃi; 

8. 2006 - 2009: crearea de infochioşcuri la nivelul instanŃelor de 

judecată pentru corecta informare a cetăŃeanului; 

9. 2006 - 2009: crearea sistemului unic al justiŃiei prin integrarea 

tuturor sistemelor informatice într-o structură de tip portal; 

10. 2006 - 2009: interconectarea sistemului informatic judiciar cu 

celelalte sisteme informatice din administraŃia publică la nivel 

naŃional şi european. 

În scopul îmbunătăŃirii transparenŃei activităŃii desfăşurate la 

nivelul instanŃei, în anul 2008, a fost creată o pagină web  proprie, 

distinctă faŃă de cea care se găseşte pe portalul instanŃelor de 

judecată, aflată pe pagina de internet a Ministerului JustiŃiei, pagină 

care a fost îmbunătăŃită şi actualizată în anul 2009. Pagina se poate 
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obŃine prin accesarea următoarelor link-uri: www.curteadeapelcluj.ro, 

www.curteade apelcluj.com sau www.curteadeapelcluj.eu. 

Scopul acestei pagini web este să ofere un acces mult mai rapid 

la informaŃiile de actualitate ale CurŃii de Apel Cluj.  

Pagina conŃine informaŃii privind instanŃa (prezentare, istoric, 

competenŃe şi organizare), anunŃuri (anunŃuri concursuri, anunŃuri 

privind achiziŃiile), jurisprudenŃă (organizată pe ani şi pe secŃii), 

informaŃii publice, comunicate de presă, date statistice privind 

activitatea instanŃei, informaŃii utile justiŃiabililor referitoare la 

asistenŃa judiciară, la taxele de timbru (se oferă un calculator de taxe 

de timbru pe stadii procesuale), la legalizare şi investire precum şi la 

mediere. 

Pe pagina sunt publicate declaraŃiile de avere, declaraŃiile de 

interese şi declaraŃiile privind gradul de rudenie cu persoane ce 

desfăşoară o activitate juridică, de investigare sau cercetare penală ale 

judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate şi ale funcŃionarilor 

publici din cadrul CurŃii de Apel Cluj, precum şi a instanŃelor din raza 

teritorială a acesteia.  

Una dintre cele mai importante facilităŃi ale paginii este aceea că 

oferă acces la aplicaŃia de evidenŃă electronică a dosarelor de la Curtea  

de Apel Cluj, ECRIS, de unde justiŃiabilii şi oricine este interesat pot 

afla informaŃii privind date din dosarele instanŃei aproape în timp real 

(datele sunt actualizate de două, trei sau mai multe ori pe zi). Cele mai 

importante date sunt cele referitoare la termene, liste de şedinŃe, 

soluŃii la termene, acte intrate la dosar precum şi căile de atac 

înregistrate. 

Stocarea documentelor în format electronic. În anul 2009, a fost 

demarat proiectul de stocare a documentelor în format electronic 

denumit Sistemul de Arhivare Electronică a Documentelor, scopul 

acestui proiect fiind crearea unei arhive electronice de documente ca şi 
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instrument informatic care să permită eficientizarea muncii 

utilizatorilor. 

Prima fază a proiectului a constat în dotarea instanŃelor cu 

scanere si servere necesare procesului de scanare şi de arhivare a 

datelor (păstrarea lor) şi a fost continuat cu instalarea aplicaŃiei de 

arhivare (denumită SAE HiStore).  

AplicaŃia a suferit în cursul anului mai multe modificări 

ajungându-se în momentul de faŃă la varianta SAE HiStore 1.27.  

Pentru instalarea şi configurarea aplicaŃiei au fost elaborate, în 

cursul anului 2009, Norme tehnice de utilizare a sistemelor de 

arhivare electronică în instanŃele de judecată. 

Pentru prelucrarea documentelor s-au elaborat, spre sfârşitul 

anului 2009, Norme privind tipurile de dosare şi documentele asociate 

ce urmează a fi scanate de către instanŃe în prima etapă a procesului 

de arhivare electronică a dosarelor. 

În acelaşi sens, pentru bunul mers al sistemului, a fost 

completat de către Consiliul Superior al Magistraturi şi Regulamentul 

de ordine interioară a instanŃelor judecătoreşti cu atribuŃii referitoare 

la activitatea de arhivare electronică a dosarelor. 

Având în vedere faptul că aplicaŃia de Arhivare electronică a 

dosarelor (a documentelor) funcŃionează independent de sistemul 

ECRIS de evidenŃă electronică a dosarelor din instanŃă (nu 

funcŃionează componenta aplicaŃiei care realizează conexiunea cu 

ECRIS-ul), implementarea acesteia s-a făcut mai greoi şi duce la 

operaŃii duble (adică aceeaşi informaŃie referitoare la documente 

trebuie introdusă şi în aplicaŃia ECRIS şi în aplicaŃia de arhivare). 

Participarea la Jurindex.  În anul 2009, s-au publicat pe internet 

hotărârile judecătoreşti pronunŃate în anul 2008, ale tuturor curŃilor 

de apel din Ńară, fiind publicate astfel un număr de 89.814 hotărâri; 

Curtea de Apel Cluj are publicate un număr de 8.122 hotărâri. 
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Acest lucru a fost făcut prin aplicaŃia Jurindex (index de 

jurisprudenŃă) pe portalul www.jurisprudenŃă.org, cu sprijinul 

Consiliului Superior al Magistraturii, principalul scop fiind legat de 

publicarea integrală pe internet a hotărârilor judecătoreşti pronunŃate 

de instanŃele judecătoreşti din România şi de deschiderea accesului 

publicului larg la hotărârile judecătoreşti, în mod gratuit şi integral. 

Hotărârile judecătoreşti publicate sunt anonimizate automat prin 

prelucrarea acestora cu aplicaŃia @Hotmod care permite eliminarea 

automatizată şi extrem de rapidă a tuturor datelor cu caracter 

personal conŃinute în hotărârile judecătoreşti. 

În anul 2009, a fost finalizată cea dintâi etapă a acestui proiect, 

în etapele următoare urmărindu-se publicarea integrală a hotărârilor. 

tribunalelor şi judecătoriilor. 

 

3.8. Asigurarea liberului acces la justiŃie  

Principiul liberului acces la justiŃie, consacrat în art. 21 din 

ConstituŃia României,  presupune că orice persoană să poată adresa 

justiŃiei pentru apărarea drepturilor, a libertăŃilor şi a intereselor sale 

legitime, nicio lege neputând îngrădi exercitarea acestui drept. 

Acest principiu este reluat în art. 6 din Legea nr. 304/2004 

privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, care prevede că orice persoană se poate adresa 

justiŃiei pentru apărarea drepturilor, a libertăŃilor şi a intereselor sale 

legitime în exercitarea dreptului său la un proces echitabil, iar accesul 

la justiŃie nu poate fi îngrădit. 

AsistenŃa judiciară este unul dintre elementele fundamentale 

care garantează un acces egal la justiŃie pentru toate persoanele aşa 

cum este el prevăzut în art. 6 paragraful 3 din ConvenŃia Europeană 

referitoare la apărarea drepturilor omului şi a libertăŃilor 

fundamentale. 
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În scopul asigurării protecŃiei victimelor infracŃiunilor, Legea nr. 

211/2004 reglementează unele măsuri de informare a victimelor 

infracŃiunilor cu privire la drepturile acestora, precum şi de consiliere 

psihologică, asistenta juridică gratuită şi compensare financiară de 

către stat pentru victimele unor infracŃiuni. 

În cursul anului 2009 la nivelul CurŃii de Apel Cluj au fost 

dispuse măsuri privind îmbunătăŃirea accesului liber la justiŃie 

constând în:aducerea la cunoştinŃa victimelor infracŃiunilor a 

drepturilor ce le revin sau admiterea unor cereri având ca obiect astfel 

de drepturi;distribuirea de ghiduri de îndrumare pentru 

justiŃiabili;afişarea la sediul instanŃei a informaŃiilor de interes pentru 

justiŃiabili;soluŃionarea cu celeritate a cererilor privind furnizarea 

informaŃilor de interes public;răspunsul cu celeritate la petiŃiile 

adresate instanŃei. 

Alături de prezentarea măsurilor adoptate de către instanŃă 

pentru îmbunătăŃirea liberului acces la justiŃie, se impun a fi 

evidenŃiate şi aspectele negative care conduc, uneori, la punerea în 

discuŃie a efectivităŃii acestui principiu. 

Un prim aspect îl constituie instabilitatea legislativă, 

contradictorialitatea unor norme juridice interne, neconcordanŃa 

acestora cu unele convenŃii şi tratate internaŃionale la care România 

este parte, dar şi procedurile judiciare greoaie. 

O alta împrejurare ce conduce la îngreunarea liberului acces al 

cetăŃenilor la justiŃie este lipsa de cunoştinŃe juridice a majorităŃii 

populaŃiei, împrejurare cu consecinŃe grave, în special în contextul în 

care accelerarea procedurilor judiciare nu se poate face decât prin 

acordarea unor termene de judecată mai scurte şi instituirea unor 

proceduri simplificate. Această situaŃie poate fi înlăturată prin 

sporirea cazurilor de acordare a asistenŃei juridice gratuite, 

introducerea unor măsuri de educare juridică a cetăŃenilor încă din 
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şcoală sau prin intensificarea programelor de distribuire către aceştia 

a unor ghiduri gratuite. 

Totodată, a existat preocuparea permanentă de a înlesni 

justiŃiabililor şi profesioniştilor din sistemul judiciar să obŃină 

informaŃii privind jurisprudenŃa relevantă a CurŃii, activitatea 

magistraŃilor şi dosarele aflate pe rol şi termenele de judecată 

acordate, prin intermediul portalului instanŃei şi al infochioşcurilor 

instalate la sediile instanŃelor.  

În cursul anului 2009, pe rolul SecŃiei comerciale, de contencios 

- administrativ şi fiscal al CurŃii de Apel Cluj a fost înregistrat un 

număr de 9 cereri de acordare a ajutorului public judiciar, cereri 

întemeiate pe dispoziŃiile O.G. nr. 51/2008. 

Pe stadii procesuale, situaŃia acestor cereri se prezintă astfel: 2 

cereri formulate în recurs; 4 cereri formulate în apel; 3 cereri 

formulate la fond. 

Majoritatea cererilor de acordare a ajutorului public judiciar au 

fost admise de către instanŃă. În concret, s-a constatat că 7 cereri au 

fost admise, iar 2 au fost respinse. 

De asemenea, într-un caz s-a respins şi cererea de reexaminare 

formulată împotriva soluŃiei de respingere a cererii de acordare a 

ajutorului public judiciar (dosarul nr. 444/33/2009). 

Din totalul cererilor admise ( 7 ) pentru o parte din acestea, 

ajutorul public judiciar a fost acordat sub forma scutirii totale sau 

parŃiale de la plata taxelor judiciare de timbru prevăzute de lege ( 4 

dosare ) sau sub forma asistenŃei prin avocat. 

Constatarea faptului că accesul efectiv la justiŃie al petenŃilor 

este împiedicat de lipsa mijloacelor materiale necesare pentru plata 

taxelor judiciare de timbru este ceea ce a determinat instanŃele să 

admită cererile de scutire de la plata taxelor judiciare de timbru. 



Pagina 122 din 164  

În acelaşi timp, atunci când s-au admis cererile, Curtea a avut în 

vedere şi jurisprudenŃa CEDO care a statuat, în numeroase cazuri, că 

„dreptul la justiŃie” nu este unul absolut, ci că se pretează la limitări, 

necesitând o reglementare din partea statului, care are alegerea 

mijloacelor de a se ajunge la atingerea acestui scop. 

În acest context şi cu această motivare, Curtea a acordat doar o 

reducere parŃială a taxei judiciare de timbru datorată de către petenŃi 

(dosarul nr. 306/100/2008 şi dosarul nr. 1.193/1285/2008). 

ReŃinând că drepturile petenŃilor ar fi iremediabil vătămate, iar 

accesul acestora la justiŃie doar parŃial realizat, judecătorii secŃiei au 

admis cererile de acordare a ajutorului public judiciar şi sub forma 

asigurării asistenŃei judiciare a petenŃilor, corespunzător cu faza 

procesuală în care se afla litigiul. 

S-a dispus fie suportarea integrală a onorariului de avocat (două 

dosare), fie doar parŃială, în procent de 50 %.(un dosar) 

PetenŃii ce au formulat cereri de acordare a ajutorului public 

judiciar au fost fie persoane fizice, fie persoane juridice. 

Ca motiv principal de justificare a cererilor a fost invocată starea 

materială precară a petenŃilor persoane fizice (în general pensionari) 

sau starea de insolvenŃă pentru persoanele juridice. 

O situaŃie particulară este cea a dosarului nr. 444/33/2009. 

În această cauză, cererea petentului-apelant de acordare a 

ajutorului public judiciar sub forma scutirii de plata taxei de timbru 

datorate în apel a fost respinsă, întemeiat pe dispoziŃiile art. 7 din 

O.U.G. nr. 51/2008, aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 

193/2008. 

Astfel, potrivit art. 7 din O.U.G. nr. 51/2008: „Ajutorul public 

judiciar se poate acorda, separat sau cumulat, în oricare dintre 

formele prevăzute la art. 6, fără a putea depăşi, în total, în cursul unei 

perioade de un an, suma maximă echivalentă cu 12 salarii minime 
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brute pe Ńară la nivelul anului în care a fost formulată cererea de 

acordare." 

S-a constatat că apelantul beneficiase deja, în faŃa instanŃei de 

fond, de ajutorul public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei 

judiciare de timbru, iar de la pronunŃarea încheierii de acordare a 

ajutorului judiciar a trecut mai puŃin de un an. 

Prin încheierea pronunŃată de către instanŃa de fond, apelantul a 

beneficiat de scutire de la plata taxei judiciare de timbru într-un 

cuantum egal cu 12 salarii minime brute pe Ńară. 

În raport însă de dispoziŃiile art. 6 al. 1 din ConvenŃia pentru 

Apărarea  Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor Fundamentale precum 

şi jurisprudenŃa C.E.D.O. precizată, dispoziŃiile art. 7 din O.U.G. nr. 

51/2008 sunt de natură a împiedica accesul liber la justiŃie. 

Stabilind nivelul ajutorului public judiciar la cuantumul total al 

12 salarii brute şi limitând intervalul de timp în care poate fi acordat, 

legiuitorul român a limitat parŃial dreptul la justiŃie. 

Deşi s-a menŃionat în preambul O.U.G. nr. 51/2008 că la 

emiterea acestui act normativ Guvernul a avut în vedere faptul că 

„accesul la justiŃie…trebuie să fie efectiv, iar costurile unei proceduri 

judiciare nu trebuie să constituie o piedică…”, totuşi a limitat, sub 

aspect pecuniar, întinderea acestuia, lăsând judecătorului cauzei  

doar  posibilitatea de a decide  asupra necesităŃii acordării ajutorului 

public judiciar, condiŃionând acordarea lui concretă de anumite limite 

financiare, care ar putea determina în final o limitare a dreptului de 

acces la instanŃă. 

 Accesul liber la justiŃie în materia civilă, este asigurat în 

principal prin aplicarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului 

nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar, în materie civilă, prin care 

a fost transpusă Directiva Consiliului Uniunii Europene 

nr.2003/8/CE privind îmbunătăŃirea accesului la justiŃie în cazul 
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litigiilor transfrontaliere, prin stabilirea de reguli minimale comune 

referitoare la  asistenŃa judiciară acordată în cadrul acestor categorii 

de cauze. 

 Dintre formele de acordare a ajutorului public judiciar prevăzute 

de art.6 din OUG nr.51/1998, cel mai frecvent s-au solicitat şi acordat 

de către secŃia civilă scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la 

plata taxelor judiciare prevăzute de Legea nr.146/1997, precum şi 

asistenŃă gratuită prin avocat. În acest fel, se evită condamnarea 

României la CEDO, aşa cum s-a întâmplat în cauza Nemeti împotriva 

României, pe motiv că reclamanta care nu a plătit taxa judiciară de 

timbru datorată în recurs, ceea ce a determinat anularea recursului ca 

netimbrat, a fost lipsită de accesul la justiŃie. 

 

3.9. Aspecte privind evaluarea şi răspunderea disciplinară a 

personalului instanŃei. 

Adoptarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a 

Hotărârii nr. 676/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind 

evaluarea activităŃii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, cu 

complementul ei legal, anume Ghidul de evaluare a activităŃii 

profesionale a magistraŃilor aprobat printr-o altă hotărâre a aceluiaşi 

Consiliu, creează premisele unei evaluări juste a performanŃei 

profesionale individuale, noul sistem de evaluare uzând de obiective 

clare, bazându-se pe comunicarea valorilor organizaŃionale şi a 

obiectivelor, precum şi  pe asigurarea unui cadru benefic învăŃării şi 

autoperfecŃionării. Astfel spus, vocaŃia (şi intenŃia) noului sistem ar fi 

aceea a abandonării modelului empiric de evaluare, locul lui fiind 

luat de un sistem caracterizat prin rigoare ştiinŃifică şi 

predictibilitate. 
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Astfel cum s-a spus13, măsurarea performanŃei oferă unei 

organizaŃii şi judecătorului o imagine asupra activităŃii sale, după 

cum, totodată, se afirmă ca instrument pentru sporirea legitimităŃii 

organizaŃiei, deoarece în acest fel organizaŃia arată că urmăreşte 

atingerea unui nivel de performanŃă ridicat, dezvăluind publicului că 

performanŃa se măsoară şi se evaluează constant. 

Aceste Ńinte propuse de regulament şi, în particular, funcŃia 

mobilizatoare a evaluării devin tangibile numai sub condiŃia  ca 

evaluarea să se facă în mod realist, fără menajamente nejustificate, 

dar cu prudenŃa impusă de imperativul respectării independenŃei 

judecătorului evaluat. 

Comisiile de evaluare constituite au sarcina de a imprima 

rigoare acestei activităŃi, membrii lor trebuind să fie conştienŃi că 

evaluarea uniformă, nediferenŃiată în funcŃie de performanŃa 

profesională a celor evaluaŃi, demotivează judecătorii valoroşi (aceştia 

zicând că, oricum, plusul de calitate din munca lor nu este 

recunoscut, câtă vreme şi acela a cărui activitate este mai slabă 

calitativ primeşte note identice sau foarte asemănătoare), fără a fi 

însă, în mod corelativ, însoŃită de motivarea celor care au fost 

evaluaŃi mai favorabil decât se cuvenea (deoarece ei ştiu că 

performanŃa slabă nu va fi sancŃionată). 

Anul 2009 este integrat, sub aspectul evaluării profesionale, 

ciclului de evaluare 2008-2010, astfel că la nivelul CurŃii de Apel Cluj s-

au desfăşurat  activităŃile de observare şi analiză a prestaŃiei 

profesionale a judecătorilor evaluaŃi, scopul fiind acela a consolida  

zonele de performanŃă profesională şi de a atrage atenŃia, prin discuŃii 

cu fiecare dintre judecătorii evaluaŃi, asupra eventualelor conduite 

profesionale deficitare. 

                                                
13

 A se vedea Raportul domnului J. Wittrup cu privire la unele aspecte ale managementului şi performanŃei 

judiciare în România, pag. 73. 
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 Remarcăm, în acest context,  că punerea în operă a actualului 

sistem de evaluare implică, însă, o schimbare de mentalitate atât la 

nivelul evaluatorilor, cât şi la acela al judecătorilor evaluaŃi, cu privire 

la funcŃiile şi scopul evaluării, precum şi cu privire la nevoia abordării 

realiste şi oneste a prestaŃiei profesionale a judecătorului. Altfel, 

sistemul propus va rămâne ineficace, consumul de timp şi energie pe 

care el îl presupune ajungând să producă simple ipocrizii colegiale, însă 

nu şi progres profesional. 

 Sub aspectul răspunderii disciplinare a personalului, menŃionăm 

că, la nivel general, situaŃia este bună sau, după caz, foarte bună. 

SancŃionarea disciplinară apare ca excepŃională, ea reprezentând un 

remediu extrem, la care se recurge atunci când soluŃiile corective 

alternative nu şi-au atins sau, în concret, nu   şi-ar  putea atinge 

scopul. 

 În cursul anului 2009 nici un judecător al CurŃii de Apel Cluj nu a 

fost sancŃionat disciplinar, în vreme ce la nivelul personalului auxiliar 

de specialitate a fost aplicată, în cazul unui grefier al CurŃii de apel, 

sancŃionarea cu retrogradarea în treapta a II-a profesională, pe o 

perioadă de 3 luni, în sarcina acestuia reŃinându-se săvârşirea abaterii 

prevăzute de art. 85 alin. 1 lit. c din Legea nr. 567/2004. 

 În ce priveşte situaŃia în plan disciplinar, la nivelul altor instanŃe 

din circumscripŃia CurŃii de Apel Cluj, sunt de observat următoarele:  

 Prin Hotărârea nr. 5/J/25.02.2009 a SecŃiei pentru judecători din 

cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a fost sancŃionat cu 

avertisment un  judecător din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, în 

sarcina acestuia reŃinându-se abaterea disciplinară prevăzută de 

dispoziŃiile art. 99 lit. i din Legea nr. 303/200, constând în efectuarea 

cu întârziere a lucrărilor, din motive imputabile.  



Pagina 127 din 164  

Prin Decizia nr. 176 din data de 10  iunie 2009 a preşedintelui 

CurŃii de Apel Cluj, în conformitate cu prevederile art. 85 alin. 1 lit. f 

din Legea nr. 567/2004,s-a aplicat sancŃiunea disciplinară a 

excluderii din profesie faŃă de un aprod din cadrul Tribunalului 

Maramureş,  pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de 

dispoziŃiile art. 84 lit. a, d, g, i şi k din aceeaşi lege (întârzierea 

nejustificată în efectuarea lucrărilor, atitudine ireverenŃioasă în 

timpul exercitării atribuŃiilor de serviciu faŃă de colegi, manifestări 

care aduc atingere demnităŃii sau probităŃii profesionale, neglijenŃe 

repetate în rezolvarea lucrărilor, omisiunea gravă de a-şi îndeplini 

atribuŃiile ce îi revin potrivit legii). 

Prin Decizia nr. 279 din 16.10.2009 a Preşedintelui CurŃii de 

Apel Cluj, în conformitate cu prevederile art. 85 alin. 1 lit. b din Legea 

nr. 567/2004, în cazul unui grefier de la Judecătoria Târgu Lăpuş, s-

a aplicat sancŃiunea disciplinară a reducerii salariului cu 5 % pe 

durata unei luni, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de 

dispoziŃiile art. 84 lit. b din aceeaşi lege, referitoare la nerespectarea 

programului de lucru.  

De asemenea, un grefier-registrator de la Tribunalul Maramureş 

a fost sancŃionat disciplinar prin Decizia nr. 320 din 9.12.2009 a 

Preşedintelui CurŃii de Apel Cluj, în conformitate cu prevederile art. 

85 alin. 1 lit. b din Legea nr. 567/2004, prin reducerea salariului cu 

5% pe durata unei luni, pentru săvârşirea abaterii de neglijenŃă gravă 

în rezolvarea lucrărilor, prevăzută de dispoziŃiile art. 84 lit. i din 

aceeaşi lege.  

 

3.10. Concluzii privind progresele înregistrate, precum şi 

vulnerabilităŃile identificate şi măsurile de remediere a acestora. 

În raport cu datele statistice ce rezultă din secŃiunile precedente 

ale capitolului se poate trage concluzia că, la nivel general, s-au 
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înregistrat progrese în activitatea instanŃelor, dar, în acelaşi timp, au 

putut fi remarcate şi vulnerabilităŃi ale sistemului, acestea 

influenŃând negativ actul de justiŃie, iar pentru înlăturarea lor 

măsurile ce se pot lua pe plan local nu sunt  întotdeauna suficiente. 

Sub acest ultimul aspect se poate reŃine că principalul neajuns 

al sistemului este insuficienŃa numărului de judecători, număr care, 

în ultima perioadă a anului 2008, a scăzut datorită pensionărilor mai 

cu seamă anticipate, conform art. 82 alin. 2 din Legea nr. 303/2004. 

Criticată încă de la momentul legiferării ei, măsura produce 

efecte categoric nefavorabile, prin plecarea din sistem a unor 

persoane în plină maturitate profesională. Înlocuirea lor nu este uşor 

de realizat prin metodele de recrutare prevăzute de legislaŃia în 

vigoare, cu atât mai mult cu cât sunt afectate instanŃele superioare, 

în primul rând. 

Lipsa judecătorilor duce la imposibilitatea specializării (care, 

oricum, este mai degrabă teoretică la instanŃele care, funcŃionează un 

număr redus de judecători), cu toate inconvenientele sale, într-o 

perioadă în care multitudinea instituŃiilor juridice şi inconsecvenŃele 

legislative necesită cunoştinŃe juridice permanent actualizate. 

Numărul redus de judecători atrage şi supraîncărcarea 

completelor, fenomen care este prezent în sistemul judiciar de foarte 

multă vreme. 

Altă vulnerabilitate pe care înŃelegem să o relevăm este practica 

neunitară, cu precizarea însă că la nivelul CurŃii de Apel Cluj nu mai 

înregistrează anvergura întâlnită în perioade anterioare, măsurile 

luate pentru remedierea ei producându-şi în bună parte efectele, 

corelativ cu scăderea ritmului de legiferare. 

Sub acest aspect este locul să menŃionăm preocuparea 

susŃinută a preşedinŃilor de secŃie, dar şi a colectivelor de judecători, 

pentru asigurarea practicii neunitare (adesea determinată chiar de 
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inconsecvenŃa legislativă), prin punerea de acord a opiniilor şi găsirea 

unor soluŃii general acceptate. 

Astfel cum evocam deja în cuprinsul prezentului raport, 

calitatea actului de judecată se află decisiv condiŃionată, pe lângă 

calitatea profesională a corpului de judecători şi a personalului 

auxiliar, şi de asigurarea în plan cantitativ a resurselor umane şi 

materiale necesare unei bune funcŃionări a sistemului judiciar. 

Din nefericire, şi în anul 2008 s-au perpetuat şi, mai mult, 

chiar s-au amplificat unele insuficienŃe anterioare privitoare la 

deficitul de personal şi, de asemenea, de resurse materiale alocate, 

ajungându-se uneori la blocaje ce au influenŃat negativ activitatea de 

judecată. 

În condiŃiile unei legislaŃii care îngăduie şi chiar stimulează 

pensionarea unor judecători aflaŃi în plină maturitate profesională 

(unii aflaŃi în jurul vârstei de 50 de ani), fenomenul abandonării 

sistemului prin pensionare a continuat, mai multe instanŃe din 

circumscripŃia CurŃii, precum şi Curtea de Apel însăşi, fiind puse în 

situaŃia de a găsi soluŃii care să compenseze pensionarea unora 

dintre judecătorii lor. Or, pe termen scurt o asemenea compensare nu 

se poate realiza decât prin distribuirea cauzelor de judecat către 

judecătorii în funcŃie, ceea ce, la instanŃele la care se înregistra deja 

supraîncărcarea judecătorilor, a amplificat acest fenomen, generând 

dificultăŃi semnificative. 

În condiŃiile în care sistemul de ocupare a posturilor vacante 

este destul de lent, iar la unele instanŃe mai puŃin atractive, precum 

cele din localităŃile mai mici, chiar foarte lent, o asemenea situaŃie s-a 

transformat, prin consecinŃele ei, într-o gravă vulnerabilitate de 

sistem, periclitând calitatea actului de judecată. 

Astfel fiind, este necesară identificarea de către Consiliul 

Superior al Magistraturii, în colaborare cu Ministerul JustiŃiei, a unor 

soluŃii care să stopeze ori cel puŃin să atenueze o asemenea stare de 

lucruri, în caz contrar existând - şi pe fondul unor incertitudini legate 
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de menŃinerea în viitor a unor drepturi nerecunoscute astăzi celor cu 

vocaŃie la  pensionare – riscul unor noi pensionări, care, prin 

amploarea lor, să aducă unele instanŃe în stare de blocaj sau 

semiblocaj. 

Să remarcăm, totodată, şi că în cursul anului 2009 au existat 

perioade în care sumele de bani necesare achiziŃiei de materiale 

(inclusiv a celor de care depinde în mod curent şi elementar 

funcŃionarea instanŃelor, precum hârtie, toner) ori plăŃii unor servicii 

(inclusiv a celor de poştă ori a onorariilor avocaŃilor numiŃi la cererea 

instanŃelor) au fost transmise cu întârziere de către Ministerul 

JustiŃiei, ceea ce a condus, temporar, la blocaje în activitatea 

instanŃelor sau, în relaŃia cu avocaŃii, la ameninŃarea cu refuzul de a 

mai apăra justiŃiabilii. 

 În fine, reiterăm şi aici gravul deficit de experŃi judiciari 

topografi, supraaglomerarea celor existenŃi – şi care, numeric, sunt 

cu totul insuficienŃi – conducând la veritabile paralizii ale judecăŃii în 

procesele în care asemenea expertize sunt necesare. Durata de 

aşteptare a efectuării expertizei variază, în mod obişnuit, între 6 şi 12 

luni, situaŃia existentă  făcând practic inaplicabile mecanismele 

punitive  instituite prin Codul de procedură civilă împotriva experŃilor 

judiciari care nu depun la termenul stabilit de instanŃă rapoartele de 

expertiză. În aceste situaŃii, amenda judiciară îşi pierde, de multe ori, 

caracterul de instrument de stimulare prin sancŃionare a conduitei 

expertului, consecinŃa ei cea mai vizibilă fiind, în unele cazuri, 

renunŃarea de către cei sancŃionaŃi la calitatea de experŃi tehnici 

judiciari. 
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CAPITOLUL 4 
 
 

GESTIONAREA RESURSELOR 
 
 

4.1. Resursele umane aflate la dispoziŃia instanŃei în anul 

2009. 

 

4.1.1. SituaŃia posturilor de judecător  
 
În anul 2009, în statele de funcŃii ale CurŃii de Apel Cluj şi ale 

instanŃelor din aria de competenŃă a acesteia a fost cuprins un 

număr de 317 posturi de judecător (a căror repartizare pe instanŃe 

este redată în tabelul de mai jos), faŃă de 318 posturi finanŃate în 

anul 2008, an în cursul căruia, mai precis la data de 1 octombrie 

2008, a fost redus un post la Tribunalul BistriŃa-Năsăud. 

 

Denumirea instanŃei 
Număr de 
posturi 
permanente 

Număr 
de 
posturi 
ocupate 

Număr 
de 
posturi 
vacante 

TOTAL GENERAL 317 263 54 

Curtea de Apel Cluj 52 46 6 

Tribunalul BistriŃa Năsăud 20 20 - 

Judecătoria BistriŃa 18 11 7 

Judecătoria Năsăud 8 5 3 

Judecătoria Beclean 4 3 1 

TOTAL 
Tribunalul BistriŃa Năsăud 

50 39 11 

Tribunalul Cluj 31 27 4 

Judecătoria Cluj 36 31 5 

Judecătoria Turda 14 12 2 

Judecătoria Dej 8 7 1 
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Judecătoria Huedin 5 5 - 

Judecătoria Gherla 9 8 1 

Tribunalul Comercial Cluj 8 8 - 

TOTAL 
Tribunalul Cluj 

111 98 13 

Tribunalul Maramureş 25 22 3 

Judecătoria Baia-Mare 23 20 3 

Judecătoria Sighetu 

MarmaŃiei 
7 5 2 

Judecătoria Vişeu de Sus 7 5 2 

Judecătoria Târgu Lăpuş 3 2 1 

Judecătoria Dragomireşti 3 1 2 

Judecătoria Şomcuta-Mare 2 1 1 

TOTAL 
Tribunalul Maramureş 

70 56 14 

Tribunal Sălaj 14 10 4 

Judecătoria Zalău 12 9 3 

Judecătoria Şimleu Silvaniei 4 2 2 

Judecătoria Jibou 4 3 1 

TOTAL 
Tribunalul Sălaj 

34 24 10 

 

În cursul anului 2009, au survenit o serie de fluctuaŃii în 

schema posturilor de judecător, fluctuaŃii cauzate, în principal, de: 

părăsirea sistemului de către unii judecători, prin demisie sau 

pensionare, promovarea la instanŃe superioare, transferul unor 

judecători de la sau către instanŃe din raza de competenŃă a altor 

curŃi de apel, numirea în funcŃie a unor judecători, din rândul 

candidaŃilor care au promovat examenul de admitere în magistratură 

sau din rândul absolvenŃilor Institutului NaŃional al Magistraturii. 

Astfel, în urma exercitării dreptului la pensionare, în anul 2009 

au fost eliberaŃi din funcŃie 26 de judecători, după cum urmează: 9 
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judecători de la Curtea de Apel Cluj, 1 judecător de la Tribunalul 

Cluj, 1 judecător de la Tribunalul Comercial Cluj, 8 judecători din 

cadrul Tribunalului BistriŃa-Năsăud şi al instanŃelor din aria sa de 

competenŃă, 3 judecători de la Tribunalul Maramureş şi de la 

judecătoriile arondate şi 4 judecători de la Tribunalul Sălaj şi 

instanŃele din circumscripŃia acestuia. 

Alte patru posturi au rămas vacante prin demisia domnilor 

judecători Covrig Cudrec Valer de la Tribunalul BistriŃa-Năsăud şi 

Mureşan Georgeta de la Tribunalul Maramureş şi prin numirea în 

funcŃia de procuror a domnului judecător Ulici Ioan de la Judecătoria 

Sighetu MarmaŃiei şi a doamnei judecător Lărgan Lucia de la 

Judecătoria Dej.  

Un alt factor care a contribuit la creşterea numărului de posturi 

vacante din cadrul CurŃii de Apel Cluj l-a constituit plecarea, în urma 

promovării la Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, a doamnelor 

judecător Lucia Brehar şi Eugenia Puşcaşiu şi a domnului judecător 

Săndel Macavei. 

De asemenea, în cursul anului 2009, un alt post a rămas 

vacant prin decesul unui judecător din cadrul CurŃii de Apel Cluj. 

Modificări ale statelor de funcŃii la nivelul instanŃelor s-au 

datorat, printre altele, transferului unui număr de 8 judecători, veniŃi 

de la alte instanŃe, precum şi plecării prin transfer, la instanŃe 

arondate altor curŃi de apel, a unui număr de 5 judecători. 

Ocuparea unor posturi vacante s-a realizat prin intrarea în 

sistem a unui număr de 16 judecători, din care 4 absolvenŃi ai 

Institutului NaŃional al Magistraturii şi 12 judecători numiŃi în urma 

promovării concursului de admitere în magistratură. 

Anul 2009 se evidenŃiază, totodată, printr-o suită de schimbări 

intervenite la nivelul conducerii instanŃelor din raza CurŃii de Apel 

Cluj, fiind ocupate funcŃiile de preşedinte şi vicepreşedinte al CurŃii 
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de Apel Cluj, de preşedinte al SecŃiei civile, de muncă şi asigurări 

sociale, pentru minori şi familie şi de preşedinte al SecŃiei comerciale, 

de contencios administrativ şi fiscal, ambele din cadrul CurŃii de Apel 

Cluj. Tot în cursul anului 2009, a fost desemnat preşedintele 

Tribunalului Comercial Cluj, iar la Tribunalul Cluj au fost numiŃi doi 

vicepreşedinŃi. La celelalte instanŃe din raza CurŃii de Apel Cluj au 

fost desemnaŃi, după cum urmează: vicepreşedintele Tribunalului 

BistriŃa Năsăud, preşedintele SecŃiei penale din cadrul Tribunalului 

BistriŃa Năsăud, preşedintele Judecătoriei BistriŃa şi preşedintele 

SecŃiei civile din cadrul aceleiaşi instanŃe, preşedintele Tribunalului 

Maramureş şi preşedintele SecŃiei penale din cadrul Tribunalului 

Maramureş, vicepreşedintele, preşedintele secŃiei civile şi preşedintele 

secŃiei penale din cadrul Judecătoriei Baia-Mare şi preşedintele 

Judecătoriei Sighetu MarmaŃiei.  

În acelaşi timp, trebuie menŃionat faptul că în urma exercitării 

dreptului la pensie, a promovării la instanŃe superioare sau a numirii 

în funcŃii de conducere la alte instanŃe, în anul 2009 au devenit 

vacante funcŃiile de conducere de vicepreşedinte la Curtea de Apel 

Cluj, de preşedinte şi vicepreşedinte la Judecătoria Cluj-Napoca, de 

preşedinte la Judecătoria Turda, de vicepreşedinte la Judecătoria 

BistriŃa, de preşedinte la Judecătoria Năsăud, de preşedinte la 

Judecătoria Beclean, de preşedinte la Judecătoria Târgu Lăpuş, de 

preşedinte la Judecătoria Dragomireşti, de preşedinte la Judecătoria 

Şomcuta-Mare, de vicepreşedinte, de preşedinte de secŃie penală şi 

preşedinte de secŃie civilă la Tribunalul Sălaj, de preşedinte la 

Judecătoria Şimleu Silvaniei şi de preşedinte la Judecătoria Jibou. 

În baza propunerilor înaintate de conducerea CurŃii de Apel Cluj 

sau, după caz, ale instanŃelor din circumscripŃia acesteia către 

Consiliul Superior al Magistraturii, au fost delegaŃi 13 judecători 

pentru ocuparea acestor funcŃii. 
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4.1.2. SituaŃia posturilor de personal auxiliar de  

  specialitate şi al celorlalte categorii de personal  

În anul 2009 la Curtea de Apel Cluj şi instanŃele din aria sa de 

competenŃă a existat un număr total de 622 posturi de personal 

auxiliar de specialitate, din care 30 de posturi vacante, situaŃia 

acestora fiind redată în tabelul de mai jos, pe categorii de instanŃe: 

 

din care posturi 
 

Denumirea instanŃei 
Număr de 

posturi 
permanente 

ocupat
e 

vacant
e 

tipuri de funcŃii 
vacante  

TOTAL GENERAL 622 592 30  

 
Curtea de Apel Cluj 64 61 3 

grefier, grefier 
arhivar; 

specialist IT 
Tribunalul BistriŃa Năsăud 44 42 2  grefier 

Judecătoria BistriŃa 34 34   

Judecătoria Năsăud 19 17 2  grefier 

Judecătoria Beclean 10 10 - - 

TOTAL 
Tribunalul BistriŃa Năsăud 

107 103 4  

Tribunalul Cluj 56 55 1  specialist IT 

Judecătoria Cluj 56 54 2  grefier 

Judecătoria Turda 28 25 3  grefier 

Judecătoria Dej 22 22 - - 

Judecătoria Huedin 10 10 - - 

Judecătoria Gherla 18 17 1  grefier arhivar 

Tribunalul Comercial Cluj 12 12 - - 

TOTAL 
Tribunalul Cluj 

202 195 7  

Tribunalul Maramureş 49 48 1  aprod 

Judecătoria Baia-Mare 45 41 4  grefier 

Judecătoria Sighetu  

MarmaŃiei 
21 21 - - 
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Judecătoria Vişeu 20 19 1  grefier 

Judecătoria Târgu Lăpuş 11 11 - - 

Judecătoria Dragomireşti 9 9 - - 

Judecătoria Şomcuta-Mare 6 5 
1  
 

agent 
procedural 

TOTAL 
Tribunalul Maramureş 

161 154 7  

Tribunalul Sălaj 33 32 1  grefier 

Judecătoria Zalău 29 29 - - 

Judecătoria Şimleu Silvaniei 15 13 2  grefier 

Judecătoria Jibou 11 5 6  
4 grefier, 

2 grefier arhivar 
TOTAL 

Tribunalul Sălaj 
88 79 9  

 

Pentru categoria personalului contractual (care include 

posturile de muncitor, merceolog, bibliotecar, îngrijitor şi psiholog ), 

în statul de funcŃii sunt prevăzute 30 posturi, din care 28 sunt 

ocupate, fiind vacante posturile de îngrijitor la Tribunalul Sălaj şi cel 

de inspector de specialitate la Tribunalul BistriŃa-Năsăud. 

În ceea ce priveşte categoria funcŃionarilor publici, în cadrul 

CurŃii de Apel există un număr de 43 posturi, din care 42 sunt 

ocupate, un post de referent la Tribunalul BistriŃa Năsăud fiind 

vacant. 

Spre deosebire de anul precedent, în cursul căruia conducerea 

CurŃii de Apel Cluj a manifestat o preocupare constantă pentru 

ocuparea posturilor vacante ivite pe parcurs, în anul 2009, urmare a 

intrării în vigoare a OrdonanŃei nr. 1 din 22 ianuarie 2009 şi a 

OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 34 din 11 aprilie 2009, prin care au fost 

introduse o serie de măsuri restrictive în ceea ce priveşte ocuparea 

posturilor vacante în sistemul bugetar, a fost posibilă declanşarea 

unui număr redus de concursuri, pentru ocuparea următoarelor 

posturi vacante: 
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• funcŃionar public la Tribunalul Maramureş şi la 

Tribunalul Cluj; 

• grefier-arhivar la Tribunalul Comercial Cluj; 

• agent procedural, muncitor şi şofer la Judecătoria Jibou; 

• grefier şef la Judecătoria Jibou, grefier şef la Judecătoria 

Şimleu Silvaniei, grefier şef secŃie civilă şi grefier şef secŃie 

penală la Tribunalul BistriŃa Năsăud;  

Promovarea personalului auxiliar de specialitate în trepte şi 

grade profesionale superioare în cadrul aceleaşi instanŃe fiind 

exceptată de la prevederile OrdonanŃei nr. 1 din 22 ianuarie 2009 şi 

ale OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 34 din 11 aprilie 2009, în cursul lunii 

noiembrie a anului 2009 s-a desfăşurat un examen de promovare, 

atât pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul CurŃii de 

Apel - aparatul propriu, cât şi pentru personalul auxiliar de 

specialitate de la instanŃele din raza de activitate a acestei curŃii. 

Din aceleaşi raŃiuni, s-au organizat concursurile pentru 

ocuparea prin promovare la instanŃe superioare a unui post vacant 

de grefier-arhivar la Curtea de Apel Cluj şi a două posturi vacante de 

grefier la Tribunalul Maramureş. 

În anul 2009 s-au pensionat 13 salariaŃi din rândul 

personalului auxiliar de specialitate, au demisionat 3 grefieri, s-a 

hotărât detaşarea unui număr de 4 grefieri la instanŃe cu deficit de 

personal, respectiv 2 grefieri de la judecătoria Zalău au fost detaşaŃi 

la judecătoria Jibou, 1 grefier de la Judecătoria BistriŃa a fost detaşat 

la Tribunalul BistriŃa Năsăud, un grefier de la Curtea de Apel Cluj a 

fost detaşat la Tribunalul Comercial Cluj. De asemenea, s-a decis ca, 

începând cu data de 1 ianuarie 2010, detaşarea unui grefier-arhivar 

de la Curtea de Apel Cluj la Judecătoria Cluj Napoca. 
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În cursul anului 2009 au fost aplicate un număr de 4 sancŃiuni 

ca urmare a săvârşirii unor abateri disciplinare de către angajaŃi din 

cadrul personalului auxiliar de specialitate. 

În ceea ce priveşte categoria funcŃionarilor publici, în cursul 

anului 2009 s-a dispus avansarea în treapta imediat superioară a 

unui număr de 15 funcŃionari. 

Referitor la perfecŃionarea profesională a grefierilor este de 

menŃionat faptul că, în cursul anului 2009, au fost organizate 

seminarii de pregătire profesională continuă atât la nivel centralizat, 

iniŃiate de Şcoala NaŃională de grefieri, cât şi la nivel descentralizat, 

prin organizarea trimestrială a activităŃii de pregătire profesională 

continuă la nivelul CurŃii de Apel Cluj, pentru personalul propriu.  

În realizarea acestei activităŃi, la nivelul CurŃii de Apel Cluj au 

fost organizate întâlniri trimestriale, cu sprijinul judecătorilor 

desemnaŃi în acest sens, pentru care au fost întocmite referate cu 

temele stabilite la începutul anului, materiale care, pentru o mai 

bună cunoaştere şi aprofundare, au fost înmânate grefierilor. 

În cursul anului 2009 au fost organizate 17 seminarii de către 

Şcoala NaŃională de Grefieri, la care au fost desemnaŃi să participe 

205 grefieri de la instanŃele arondate CurŃii de Apel Cluj.  

Prin raportare la numărul total al grefierilor rezultă un procent 

de participare de 47% faŃă de anul 2008, an în care procentul de 

participare a fost de 40,36%, respectiv de 35,01% în anul 2007. 

Trebuie menŃionat faptul că 6 din cele 17 seminarii iniŃiate de 

Şcoala NaŃională de Grefieri au fost organizate exclusiv pentru 

personalul care îşi desfăşoară activitatea în aria de competenŃă a 

CurŃii de Apel Cluj.  

Acestea au fost desfăşurate la sediul CurŃii de Apel Cluj, 

numărul participanŃilor fiind de 117 grefieri şi grefieri-arhivari. 
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Tematica propusă de Şcoala NaŃională a Grefierilor a fost foarte 

variată şi a cuprins următoarele domenii: Drept procesual penal, 

Drept procesual civil, Organizare judiciară, Drept comunitar, Drept 

administrativ, ProtecŃia drepturilor copilului, Deontologie 

profesională, Informatică juridică – avansaŃi, Taxele judiciare de 

timbru  şi timbrul judiciar, Executări penale, Statistică judiciară, 

Drepturile omului, Cooperare judiciară în materie civilă şi penală, 

arhivare documente etc.  

 

4.2. Resursele materiale aflate la dispoziŃia instanŃei în 

anul 2009 

Mijloacele financiare necesare CurŃii de Apel Cluj sunt asigurate 

exclusiv de la bugetul de stat. Administrarea acestuia se realizează, 

potrivit legii, de către preşedintele CurŃii, care este ordonator 

secundar de credite. 

Pornind de la structura cheltuielilor aşa cum este reglementată 

de Legea nr. 18/2009 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 

2009, cu modificările şi completările ulterioare, vom face o analiză a 

evoluŃiei acestora de la bugetul iniŃial aprobat al CurŃii de Apel Cluj şi 

până la bugetul final al CurŃii de Apel Cluj pe anul 2009. 

Vom detalia această analiză la nivelul aparatului propriu al 

CurŃii de Apel Cluj, precum şi al celorlalte instanŃe subordonate, cu 

menŃiunea că preşedinŃii celor patru tribunale au calitatea de 

ordonator terŃiar de credite, după cum urmează: 

1) Aparatul propriu al CurŃii de Apel Cluj 

2) Tribunalul Cluj cu cele 5 judecătorii arondate, precum şi 

Tribunalul Comercial Cluj 

3) Tribunalul BistriŃa-Năsăud cu 3 judecătorii arondate 

4) Tribunalul Maramureş cu 6 judecătorii arondate 

5) Tribunalul Sălaj cu 3 judecătorii arondate. 
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Pentru o mai bună evidenŃiere a construcŃiei de ansamblu a 

bugetului centralizat al CurŃii de Apel prezentăm o detaliere la nivelul 

structurilor subordonate, a ponderii fiecărui buget în totalul 

bugetului - Figura 1 şi 2. 

REPARTIZAREA BUGETULUI INITIAL 2009 PE INSTANTELE 
CURTII DE APEL CLUJ

Aparat propriu; 13%

Tribunalul Cluj; 32%

Tribunalul BistriŃa-

Năsăud; 17%

Tribunalul 

Maramureş; 25%

Tribunalul Sălaj; 13%

 

Figura 1. 

REPARTIZAREA BUGETULUI FINAL 2009 PE INSTANTELE 
CURTII DE APEL CLUJ

Aparat propriu; 

16%

Tribunalul Cluj; 

32%
Tribunalul 

BistriŃa-Năsăud; 

17%

Tribunalul 

Maramureş; 23%

Tribunalul Sălaj; 

12%

 

Figura 2. 

În Anexa 1 sunt detaliate cheltuielile la nivelul tuturor 

instanŃelor menŃionate mai sus atât în cadrul Bugetul iniŃial şi al 

Bugetului final al anului 2009 al CurŃii de Apel Cluj, precum şi a 

modificărilor intervenite prin rectificare bugetară. 

Anexa 1. 
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DENUMIREA 
INDICATOR 

Buget 
centralizat 

2009 

Aparat 
propriu 

 

Tribunalul 
Cluj 

 

Tribunalul 
BistriŃa 
Năsăud 

Tribunalul 
Maramure

ş 
 

Tribunalul  
Sălaj 

 

BUGET INITIAL 
TOTAL 

CHELTUIELI 77.844.000 10.500.700 24.567.400 13.148.000 19.305.100 10.322.800 
Cheltuieli curente 77.458.000 10.500.700 24.467.400 12.948.000 19.219.100 10.322.800 
Cheltuieli de 
personal 68.186.000 9.208.000 21.122.000 11.507.000 17.058.000 9.291.000 
Bunuri si servicii 9.272.000 1.292.700 3.345.400 1.441.000 2.161.100 1.031.800 
Active 
nefinanciare 386.000 0 100.000 200.000 86.000 0 

BUGET FINAL 
TOTAL 

CHELTUIELI 77.885.000 12.898.427 25.105.607 13.341.799 17.528.089 9.011.078 
Cheltuieli curente 77.507.000 12.898.427 25.052.607 13.292.799 17.252.089 9.011.078 
Cheltuieli de 
personal 66.233.000 10.674.514 21.471.626 11.390.600 14.909.060 7.787.200 
Bunuri si servicii 11.274.000 2.223.913 3.580.981 1.902.199 2.343.029 1.223.878 
Active 
nefinanciare 378.000 0 53.000 49.000 276.000 0 

RECTIFICĂRI 
TOTAL 

CHELTUIELI 41.000 2.397.727 538.207 193.799 -1.777.011 -1.311.722 
Cheltuieli curente 49.000 2.397.727 585.207 344.799 -1.967.011 -1.311.722 
Cheltuieli de 
personal -1.953.000 1.466.514 349.626 -116.400 -2.148.940 -1.503.800 
Bunuri si servicii 2.002.000 931.213 235.581 461.199 181.929 192.078 
Active 
nefinanciare -8.000 0 -47.000 -151.000 190.000 0 

 

Ponderea semnificativă a cheltuielilor de personal în bugetele 

fiecărei instanŃe din cadrul CurŃii de Apel Cluj este reliefată şi în 

figurile 3 şi 4, unde sunt evidenŃiate ponderile celor trei tipuri de 

cheltuieli în bugetul fiecărei instanŃe. 
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Figura 3. 
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Figura 4. 

Referitor la aceste cheltuieli de personal menŃionăm faptul că 

acestea au fost tot timpul acoperite de prevederi bugetare suficiente şi 

în consecinŃă salariile angajaŃilor au fost achitate la termenele legale. 

În ceea ce priveşte cheltuielile cu investiŃiile, deşi acestea deŃin 

o pondere mică în buget (între 1-2% din total cheltuieli), prin 

intermediul lor au fost realizate următoarele obiective pe parcursul 

anului 2009: 
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Nr. 

crt. 

Denumire obiectiv Cheltuieli de 

investiŃii 

(mii lei) 

Curtea de Apel Cluj – TOTAL 378 

Tribunalul Cluj  53 

1 ReparaŃii capitale Judecătoria Gherla 53 

Tribunalul BistriŃa 49 

2 Servicii elaborare studii de prefezabilitate şi 

fezabilitate extindere Judecătoria Beclean 

49 

Tribunalul Maramureş 276 

1 Reabilitare, amenajare, extindere Tribunalul 

Maramureş 

97 

2 Reabilitare, amenajare, extindere Judecătoria 

Vişeu de Sus 

179 

 

Referitor la diferenŃele dintre prevederile bugetare iniŃiale şi cele 

finale, sunt de făcut următoarele precizări: 

� prevederile bugetare iniŃiale (cele de la începutul anului) au fost 

insuficiente, astfel cum rezultă şi din compararea datelor cuprinse 

în bugetul iniŃial faŃă de cele din bugetul final 2009, mai ales în 

ceea ce priveşte sumele alocate titlului II „Bunuri şi servicii”. 

SituaŃia a fost redresată la sfârşitul anului, în urma rectificărilor 

bugetare. 

� cele mai importante modificări în structura bugetului au survenit 

la capitolul „Cheltuieli de personal” unde s-a înregistrat o scădere 

în sumă totală de 1.953 mii lei, aceasta ca urmare, în special, a 

aplicării prevederilor următoarelor acte normative: 

o OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 35/11.04.2009 

privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 

cheltuielilor de personal în sectorul bugetar 
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o Legea nr. 329/05.11.2009 privind reorganizarea unor 

autorităŃi şi instituŃii publice, raŃionalizarea cheltuielilor 

publice, susŃinerea mediului de afaceri şi respectarea 

acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul 

Monetar InternaŃional 

� o altă problemă importantă este cea referitoare la suma restantă 

de 152.941 mii lei reprezentând plăŃile aferente titlurilor executorii 

având drept obiect acordarea unor drepturi de natură salarială 

stabilite în favoarea personalului din sistemul justiŃiei, care a fost 

eşalonată pentru perioada 2010 - 2012, conform prevederilor OUG 

71/17.06.2009. 

Este de subliniat, totodată, că administrarea şi gestionarea sediilor 

tuturor instanŃelor CurŃii de Apel Cluj presupune un efort susŃinut 

atât din punct de vedere material, cât şi uman, astfel încât fondurile 

bugetare alocate să fie cheltuite raŃional şi cu respectarea riguroasă a 

legii.  
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CAPITOLUL 5 

 

 

RAPORTURILE DINTRE INSTANłĂ ŞI CELELALTE INSTITUłII ŞI 

ORGANISME PRECUM ŞI CU SOCIETATEA CIVILĂ 

 

 

5.1. Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii 

În anul 2009, ca şi în anii precedenŃi, de altfel, între Curtea de 

Apel Cluj, instanŃele din raza ei de activitate şi Consiliul Superior al 

Magistraturii a existat o bună colaborare, bazată pe dispoziŃiile 

cuprinse în Legile nr.303/2004, 304/2004,317/2004 şi, respectiv, în 

regulamentele emise în aplicarea acestor acte normative. 

În acest context, subliniem că în centrul colaborării s-au situat 

măsurile necesare asigurării bunei desfăşurări a activităŃii 

instanŃelor, cele vizând cariera  magistraŃilor, a asistenŃilor judiciari, 

organizarea şi buna desfăşurare a examenelor, transferuri, detaşări, 

numiri temporare în funcŃie de conducere. 

S-a Ńinut legătura cu Serviciul de InspecŃie Judiciară pentru 

Judecători, sesizările primite spre verificare fiind soluŃionate în 

termen şi cu respectarea independenŃei judecătorilor. 

Apreciem ca fiind pozitivă relaŃia cu Consiliul Superior al 

Magistraturii şi prin raportare la interesul pe care această instituŃie l-

a manifestat sub aspectul punerii în discuŃia judecătorilor a 

problemelor de drept controversate sau dezlegate neunitar de către 

instanŃele judecătoreşti. 

În acest sens, măsurile luate de Consiliul Superior al 

Magistraturii pentru unificarea practicii judiciare, între care relevăm 

discuŃiile trimestriale la nivelul membrilor Consiliului Superior al 
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Magistraturii, judecătorilor de la Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi 

preşedinŃilor de secŃii ale curŃilor de apel, s-au dovedit cel mai adesea 

eficiente şi trebuiesc  continuate şi în anul în curs. 

Cu toate acestea, înŃelegem a releva câteva aspecte a căror 

înlăturare ar avea, în aprecierea noastră, un efect benefic atât asupra 

activităŃii instanŃelor, cât şi cu privire la activitatea Consiliului 

Superior al Magistraturii.  

Astfel, în unele cazuri, este necesară acordarea unor termene 

mai lungi în situaŃia în care răspunsurile pe care le aşteaptă 

Consiliul Superior al Magistraturii se bazează pe consultarea tuturor 

judecătorilor din circumscripŃia curŃii de apel.  

În condiŃiile unui veritabil asalt mediatic - din nefericire, nu 

întotdeauna purtat în complet respect pentru adevăr - asupra 

sistemului judiciar, Consiliul Superior al Magistraturii are, credem, 

datoria de a-şi intensifica prezenŃa în spaŃiul public, transmiŃând 

mesaje care să reflecte adevărata stare a sistemului. Aceasta 

înseamnă, pe de o parte, că erorile profesionale sau de conduită ale 

unor magistraŃi trebuiesc asumate şi, în condiŃiile legii, sancŃionate, 

dar şi, pe de altă parte, că este necesară evidenŃierea reuşitelor 

sistemului, a competenŃei profesionale a majorităŃii membrilor săi. 

Aceasta din urmă arie – cea a valorilor veritabile – este prea 

puŃin evocată şi cunoscută, preferându-se uneori, în dezbaterea 

publică, evidenŃierea în tuşe groase a unor cazuri izolate de abateri de 

la normele codului deontologic. Făcută onest şi responsabil, o 

asemenea expunere publică îşi are, fără îndoială, justeŃea şi 

oportunitatea ei, acŃionând finalmente ca factor curativ şi profilactic, 

însă excesul de mediatizare negativă, neacompaniat şi de evidenŃierea 

reuşitelor sistemului riscă să amplifice neîncrederea publică în 

sistemul judiciar, slăbindu-i autoritatea. 
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Reafirmăm, aşadar, că este nu doar oportună, ci cu adevărat 

necesară consolidarea mesajului public al Consiliului Superior al 

Magistraturii, căci dacă, aşa cum o afirmă, Consiliul este un 

promotor al reformei sistemului, asumarea acestei condiŃii şi, mai 

ales, componentele ei de fond trebuiesc aduse la cunoştinŃa 

publicului. 

În înŃelegerea noastră, sistemul judiciar nu are nevoie nici de 

cosmetizări ipocrite, nici de indulgenŃă condescendentă, ci, pur şi 

simplu, de etalarea onestă a reuşitelor şi eşecurilor sale. Un 

tratament corect  nu poate fi decât rezultatul unui corect diagnostic, 

iar dacă, pe alocuri, este nevoie de chirurgie, aceasta trebuie 

practicată. 

În acord cu rolul său constituŃional, acela de garant al bunei 

funcŃionări a serviciului public al justiŃiei, îi revine Consiliului 

Superior al Magistraturii sarcina de a organiza într-o manieră  mai 

suplă, mai eficientă şi mai directă activitatea de inspecŃie judiciară. 

Pentru a feri activitatea judiciară de intruziunea politicului, afirmăm 

tranşant că locul InspecŃiei judiciare nu poate fi decât în cadrul 

Consiliului Superior al Magistraturii. Prin preluarea InspecŃiei de 

către o altă entitate  se creează riscul – unul major,  pentru că tinde 

să atingă însăşi coloana vertebrală  a sistemului judiciar al unor 

derapaje politice prin potenŃiala aservire partinică a prerogativei de 

control asupra activităŃii judiciare.   

Pretextul eficientizării activităŃii de inspecŃie judiciară şi, 

implicit, a sistemului însuşi, nu poate fi acceptat decât de către 

ignoranŃi ori neofiŃi, el fiind, în realitate, un instrument de 

primitivizare a sistemului. SoluŃia de durată, singura sănătoasă 

social, este aceea a păstrării serviciului de inspecŃie judiciară în 

cadrul Consiliului, sub condiŃia însă a dinamizării şi eficientizării lui. 

Or, dinamizarea şi eficientizarea sunt întru-totul posibile, ele 
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pretinzând, esenŃial, voinŃă şi atitudine, adică lucruri pe care 

Consiliul le poate manifesta şi cu care, înŃelegem să spunem, va 

trebui să se considere întotdeauna dator. 

 

5.2. Raporturile dintre instanŃă şi parchetul corespunzător 

 Raporturile pe care instanŃele din jurisdicŃia CurŃii de Apel Cluj 

le-au stabilit în cursul anului 2009 cu parchetul corespunzător în 

grad au fost guvernate de principiile consacrate în această materie 

prin DeclaraŃia Bordeaux, cuprinsă în Avizul  nr. 12 al Consiliului 

Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE), adoptat la Strassburg, 

08 decembrie 2009, pe care înŃelegem să le evocă în cele ce urmează: 

1. Este în interesul societăŃii ca statul de drept să fie garantat 

de către o administrare a justiŃiei efectuată în mod independent, 

imparŃial şi eficient. Procurorii şi judecătorii trebuie să se asigure, în 

cadrul tuturor stadiilor procedurale, că drepturile şi libertăŃile 

cetăŃeanului sunt garantate şi că ordinea publică este protejată, 

inclusiv cele ale victimelor infracŃiunilor. Aceasta presupune 

respectarea in totalitate a drepturilor persoanelor acuzate precum si 

cele ale victimelor. O decizie a procurorului de a nu începe urmărirea 

penală trebuie să poată fi supusă revizuirii de către o instanŃă. O 

posibilitate în acest sens ar putea fi dreptul victimei de a înainta o 

plângere direct către instanŃă.  

2. Administrarea corectă a justiŃiei necesită existenŃa 

principiului egalităŃii armelor între acuzare şi apărare, dar şi respect 

pentru independenŃa instanŃei, a principiului separării puterilor şi a 

forŃei juridice obligatorii a hotărârilor definitive şi irevocabile.  

3. PerformanŃa corespunzătoare a rolurilor distincte, dar 

complementare, ale judecătorilor şi ale procurorilor reprezintă o 

garanŃie necesară pentru o administrare a justiŃiei efectuată în mod 

corect, imparŃial şi eficient. Judecătorii şi procurorii trebuie să 
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beneficieze de independenŃă în ceea ce priveşte exercitarea funcŃiei şi 

trebuie să fie independenŃi unii faŃă de ceilalŃi. 

4. Sistemul judiciar trebuie să beneficieze de resurse financiare, 

materiale şi umane.  

5. Rolul judecătorilor – şi unde este cazul, al juraŃilor – este de a 

hotărî în cauzele trimise în judecată, în mod corespunzător, de către 

parchete, fără nicio influenŃă necorespunzătoare din partea 

Ministerului Public, a apărătorilor sau a oricărei alte surse.  

6. Aplicarea legii şi, acolo unde este cazul, puterile discreŃionare 

ale Ministerului Public în cadrul etapei premergătoare trimiterii în 

judecată fac necesar ca statutul procurorilor să fie garantat prin lege, 

la cel mai înalt nivel posibil, într-o manieră similară celei pentru 

judecători. Procurorii trebuie să fie independenŃi şi autonomi în 

adoptarea deciziilor şi să îşi desfăşoare activitatea în mod corect, 

obiectiv şi imparŃial.  

7. CCJE şi CCPE fac trimitere la jurisprudenŃa relevantă a 

CurŃii Europene a Drepturilor Omului privind la articolul 5 alineatul 

3 si articolul 6 ale ConvenŃiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi 

a LibertăŃilor Fundamentale. În special, se referă la hotărârile în care 

Curtea a recunoscut nevoia de independenŃă faŃă de Executiv şi de 

părŃi a oricărui ofiŃer autorizat de lege să exercite puteri judiciare, dar 

care nu exclude subordonarea faŃă de o instanŃă judiciară ierarhică 

independentă. Orice atribuŃii privind funcŃiile judiciare ale 

procurorilor trebuie să fie restrânse la cazurile care implică în special 

sancŃiuni minore, nu trebuie să fie exercitate în corelare cu dreptul 

de a efectua urmărirea penală in acelaşi caz şi nu trebuie să 

prejudicieze dreptul persoanei acuzate de a beneficia de o hotărâre in 

asemenea cauze pronunŃată de către o autoritate imparŃială şi 

independentă care exercită o funcŃie judiciară.  
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         8. Pentru existenŃa unui statut independent al procurorilor, 

sunt necesare în special câteva cerinŃe minime:  

- poziŃia şi activităŃile desfăşurate nu trebuie să fie subiect al 

influenŃei sau interferenŃei din partea vreunei surse aflată în afara 

parchetului;  

- recrutarea, evoluŃia carierei şi siguranŃa funcŃiei, incluzând şi 

transferul, care poate fi efectuat doar în conformitate cu legea sau 

prin exprimarea consimŃământului, dar şi remuneraŃia trebuie să fie 

salvgardate prin garanŃii prevăzute de lege.  

    9. Într-un stat de drept, atunci când structura Ministerului 

Public este ierarhică, eficienŃa serviciului de procuratura este, în ceea 

ce priveşte procurorii, puternic legată de transparenŃă autorităŃii, 

răspunderii şi responsabilităŃii. RezoluŃiile date procurorilor trebuie 

să fie în scris, în conformitate cu legea, şi, unde este cazul, în 

conformitate cu ghidurile şi criteriile publice ale parchetului. Orice 

revizuire, în conformitate cu legea, a deciziei unui procuror de a 

începe sau de a nu începe urmărirea penală trebuie să fie imparŃială 

şi obiectivă. În orice caz, trebuie luat în considerare şi interesul 

legitim al victimei.  

    10. O viziune comună a tuturor profesioniştilor implicaŃi în 

activitatea judiciară referitoare la valorile etice şi juridice este 

esenŃială pentru funcŃionarea eficientă a justiŃiei.   Formarea, inclusiv 

pregătirea administrativă, reprezintă atât dreptul cât şi obligaŃia 

fiecărui judecător sau procuror. Dacă este posibil, formarea comună 

a procurorilor şi  a judecătorilor, care poate să fie disponibilă şi 

pentru avocaŃi pe temele de interes comun, reprezintă un pas 

important pentru îndeplinirea unei justiŃii de înaltă calitate.   Această 

formare trebuie organizată periodic, în condiŃii imparŃiale şi să fie 

evaluată obiectiv.   
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    11. Interesul societăŃii cere ca mass-media să primească 

informaŃiile necesare din partea autorităŃilor competente, pentru a 

permite informarea corespunzătoare a publicului referitor la 

funcŃionarea sistemului judiciar, luând în considerare în special 

prezumŃia de nevinovăŃie a persoanei acuzate, dreptul la un proces 

echitabil şi dreptul la viaŃă particulară şi de familie. Atât judecătorii 

cât şi procurorii trebuie să redacteze un cod de bune practici sau linii 

directoare pentru fiecare profesie, referitoare la relaŃiile acesteia cu 

mass-media.  

     12. Atât procurorii cât şi judecătorii sunt actori cheie în 

cooperarea internaŃională în materie penală. Este necesară 

îmbunătăŃirea încrederii reciproce între parchetele şi instanŃele din 

diferite Ńări.  În acest context, este imperativ ca judecătorii să aibă la 

dispoziŃie informaŃii transparente, din punct de vedere al conŃinutului 

şi al sursei,   colectate de către procurori prin intermediul cooperării 

internaŃionale şi utilizate in cadrul procedurilor judiciare, astfel încât 

să fie asigurată o protecŃie eficientă a drepturilor omului şi a 

libertăŃilor fundamentale.  

     13. În statele membre în care Ministerul Public are o serie de 

funcŃii în afara domeniului dreptului penal, principiile menŃionate în 

prezenta declaraŃie se aplică şi acelor funcŃii.  

Pe linie directă, în anii precedenŃi, conducerea administrativ-

judiciară a instanŃei a continuat să dezvolte bunele relaŃii 

instituŃionale cu Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, 

parchetele de pe lângă celelalte instanŃe, prin organizarea unor 

întâlniri periodice de lucru şi consultări cu reprezentanŃii acestor 

unităŃi de parchet. Aceste întâlniri şi discuŃii au condus la 

înlăturarea unor disfuncŃionalităŃi în activitatea de soluŃionare a 

cauzelor, la respectarea termenelor de sesizare a instanŃei, precum şi 

la înaintarea în timp util a dosarelor în căile de atac.  
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ConştienŃi de însemnătatea unei bune colaborări, au fost 

rezolvate operativ problemele privind cauzele penale care impun 

soluŃionarea urgentă în raport de dispoziŃiile Codului de procedură 

penală. 

Activitatea procurorilor de şedinŃă desemnaŃi să participe în 

materie civilă în procesele în care această participare este obligatorie 

s-a desfăşurat corespunzător planificărilor efectuate de conducerea 

parchetului, urmărindu-se derularea actului de justiŃie în condiŃii 

optime. Un rol deosebit l-a avut procurorul în cauzele cu minori şi 

familie, acest rol fiind exercitat pentru apărarea drepturilor şi 

intereselor minorilor. 

Subliniem derularea relaŃiilor judecător–procuror în condiŃiile 

respectului reciproc, ale cunoaşterii importanŃei  activităŃii şi 

atribuŃiilor fiecărui magistrat, cu consecinŃa unei acŃiuni comune 

eficiente. 

Sub acest aspect, se constată că este necesară dezvoltarea în 

continuare a cadrului de colaborare cu parchetele, prin consultări 

reciproce permanente şi prin comunicarea constanta a punctelor de 

vedere, fiind întru-totul posibilă îmbunătăŃirea  relaŃiilor de cooperare 

dintre autorităŃile judiciare.  

 

5.3. Raporturile cu barourile de avocaŃi, colegiile 

consilierilor juridici, precum şi cu experŃii judiciari 

Sistemul judiciar antrenează, pe lângă activitatea instanŃelor de 

judecată, o serie de legături şi cu alte entităŃi partenere, precum 

barourile de avocaŃi, colegiile consilierilor juridici şi experŃii judiciari. 

Toate aceste instituŃii, prin activitatea specifică, sunt implicate 

în realizarea actului de justiŃie, conştientizându-şi fiecare 

competenŃele şi obiectivele subordonate acestui scop.  
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În cursul anului 2008, colaborarea cu barourile de avocaŃi şi 

colegiile consilierilor juridici a fost una eficientă, fiind însă mai puŃin 

eficientă colaborarea cu experŃii judiciari. S-au căutat şi se caută 

soluŃii pentru optimizarea acestor relaŃii, atât pe termen scurt, cât şi 

în perspectivă. 

În oricare din formele de parteneriat evocate, scopul a fost 

găsirea de soluŃii în probleme majore, cum ar fi : celeritatea 

procedurilor judiciare, respectarea dreptului la apărare în procesele 

penale sau civile, asigurarea asistenŃei juridice gratuite, 

administrarea probelor în proces, respectarea drepturilor omului.  

a.)  Raporturile cu barourile de avocaŃi 

Raporturile instanŃelor din raza de activitate a CurŃii de Apel 

Cluj cu barourile de avocaŃi din aceeaşi arie teritorială pot fi 

caracterizate, în general, ca fiind bune. 

A existat un schimb de informaŃii în cadrul parteneriatelor cu 

barourile de avocaŃi, prin care au fost identificate obiectivele şi 

interesele comune şi evaluată capacitatea de atingere a acestor 

obiective comune, spre exemplu în procedura medierii. 

Mai mult, la nivelul Baroului Cluj există deja o practică în 

sensul informării reciproce asupra problemelor de interes comun. 

În aprecierea noastră, calitatea avocaŃilor de veritabili parteneri 

ai justiŃiei trebuie să orienteze relaŃia dintre instanŃe şi barouri, astfel 

încât să se obŃină, în condiŃii de riguroasă respectare a legii şi prin 

înŃelegerea misiunii profesionale specifice, un act de justiŃie de 

calitate, bazat pe lege şi adevăr. 

b.)  Raporturile cu experŃii judiciari 

Aşa cum se constată în activitatea de zi cu zi şi cum rezultă, în 

general, din toate verificările efectuate de InspecŃia Judiciară, relaŃia 

dintre instanŃe şi experŃii judiciari este, pe anumite segmente, 

deficitară. 
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Efectuarea cu întârziere a lucrărilor de expertiză dispuse în 

cauze constituie unul dintre principalii factori cu influenŃe negative 

asupra activităŃii de judecată, în sensul depăşirii termenului 

rezonabil de soluŃionare a cauzelor. 

Această categorie profesională nu reacŃionează adecvat la 

exigenŃele specifice judecăŃii, nerespectarea termenelor  stabilite de 

instanŃe pentru efectuarea lucrărilor de expertiză apărând ca o 

regulă, iar nu ca o excepŃie. 

Or, în condiŃiile în care, în acord cu prevederile art. 6 paragraf 

(1) din ConvenŃia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 

LibertăŃilor Fundamentale, precum şi cu cele ale ConstituŃiei 

României, soluŃionarea proceselor într-un termen nu doar rezonabil, 

ci şi optim şi previzibil, se constituie într-un imperativ asociat organic 

actului de justiŃie, este nevoie de o reconsiderare serioasă a atitudinii 

experŃilor judiciari, astfel încât respectarea termenelor stabilite de 

instanŃe, dar şi asigurarea calităŃii lucrărilor de expertiză, să se 

transforme în veritabilă regulă. 

InstanŃele au, potrivit legii, dreptul de a aplica amenzi judiciare 

experŃilor tehnici care nu îşi îndeplinesc în mod corect sarcinile – ele 

uzând, de altfel, în multe rânduri de această prerogativă procesuală. 

Aplicarea amenzilor judiciare se dovedeşte însă de cele mai multe ori 

ineficientă, deoarece lucrările nu se realizează în termenul preconizat, 

ele conducând uneori la intimidarea unor experŃi, aceştia renunŃând 

la calitatea de experŃi judiciari. 

Prin urmare, principalul instrument de restabilire a normalităŃii 

în relaŃia instanŃă de judecată – experŃi judiciari nu trebuie să fie cel 

sancŃionator, ci înŃelegerea exactă de către experŃii judiciari a 

importanŃei activităŃii de expertiză în cadrul procesului şi asumarea 

în mod responsabil şi complet a misiunii lor profesionale. 
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Fără a reitera şi aici unele aspecte deja abordate anterior, 

menŃionăm doar că există şi situaŃii în  care, în mod obiectiv, 

respectarea termenelor pentru depunerea lucrărilor de expertiză nu a 

fost posibilă datorită numărului insuficient de experŃi în anumite 

domenii (astfel cum este, cu evidenŃă, cazul experŃilor topografi). 

Aceasta a provocat supraaglomerarea corpului de experŃi topografi 

existent şi, prin consecinŃă, incapacitatea acestora de a efectua la 

timp şi în parametri de calitate adecvaŃi lucrările stabilite. 

Cum numărul proceselor în care este necesară administrarea 

probei cu expertiza (îndeosebi în primă instanŃă, dar şi în apel) este 

ridicat, rezultă că durata de soluŃionare a cauzelor este ea însăşi 

influenŃată în mod negativ într-un număr îndeajuns de mare de 

cauze, astfel că reglementarea aspectelor privitoare la activitatea 

experŃilor judiciari se constituie într-o veritabilă prioritate pentru 

perioada următoare, una care să fie conştientizată în mod suficient, 

la reala ei amplitudine, de către Ministerul JustiŃiei, ca autoritate cu 

putere de selecŃie în ce priveşte corpul experŃilor tehnici judiciari. 

Astfel, există riscul ca efortul de ansamblu, inclusiv cel 

legislativ, făcut în scopul dinamizării activităŃii de judecată şi 

cheltuirii cât mai eficiente a timpului procesual să fie parŃial anihilat. 

Cele arătate ne permit să observăm că este nevoie şi de o altă 

intensitate a implicării Ministerului JustiŃiei în rezolvarea acestor 

probleme, identificându-se şi punându-se în operă mecanismele care 

să normalizeze activitatea experŃilor judiciari, atât sub aspectul 

specializării şi numărului acestora, cât şi sub aspect procesual, 

respectiv desemnarea lor şi realizarea lucrărilor în termenul stabilit 

de instanŃe. 

 În ce priveşte expertizele topografice, s-a ajuns, ca efectuarea 

acestor expertize să întârzie soluŃionarea proceselor  cu perioade 

cuprinse între 6 şi 12 luni, ceea ce este – sau trebuie să fie – cu totul 
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inadmisibil. Legea nr. 178 din 13 mai 2009 pentru modificarea şi 

completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea 

activităŃii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară nu a 

generat, în fapt, o creştere a numărului de experŃi topografi,  fiind 

necesar ca, de urgenŃă, să fie identificate mecanisme care să conducă 

la o sporire numerică a corpului de experŃi.  

 Altfel, o situaŃie  gravă atât prin consecinŃe, cât şi prin 

cronicizarea ei, riscă să se perpetueze alterând o dimensiune 

fundamentală  a ideii de justiŃie: judecarea cu celeritate sau, altfel 

spus, într-un termen optim şi previzibil, a cauzelor deduse judecăŃii. 

c.)  Raporturile cu colegiile consilierilor juridici 

Raporturile cu colegiile consilierilor juridici s-au desfăşurat în 

limitele deontologiei profesionale, avându-se în vedere faptul că 

activitatea judiciară desfăşurată în sprijinul justiŃiabilului presupune, 

în principal, respectarea normelor de procedură şi a celor specifice 

deontologiei profesionale de către fiecare judecător, dar şi existenŃa 

unor bune raporturi de colaborare cu instituŃiile şi organismele 

angrenate în procesul judiciar. 

 

5.4. RelaŃia cu mass-media 

În anul 2009, atenŃia presei s-a concentrat mai mult pe cauzele 

penale şi comerciale, asigurându-se toate condiŃiile necesare obŃinerii 

informaŃiilor de interes public prin accesul la dosarele instanŃei, la 

mapele de hotărâri sau prezenŃa jurnaliştilor în sălile de şedinŃă. 

RelaŃia cu mass-media a fost asigurată în general prin dialog 

direct sau telefonic cu purtătorul de cuvânt, prin e-mail, sau prin 

declaraŃii şi comunicate de presă, al căror conŃinut  s-a reflectat în  

multiplele articole din presa locală şi centrală. 

În cursul anului 2009 s-au transmis un număr de  14  

comunicate de presă în legătură cu acele cauze care au suscitat un 
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interes mai mare al opiniei publice sau care au fost deja mediatizate. 

De asemenea, au fost acordate interviuri sau formulate declaraŃii de 

presă, la solicitarea jurnaliştilor din televiziune şi ori de câte ori a fost 

necesar. 

Interesul jurnaliştilor s-a reflectat şi în numărul mare de cereri 

formulate în temeiul Legii nr. 544/2001, în sensul că din totalul de 

67 cereri, 58 aparŃin acestora. 

Au fost monitorizate permanent ştirile din televiziunea  sau 

presa locală şi s-a elaborat zilnic revista presei, în scopul identificării 

articolelor care au vizat imaginea instituŃiei şi a justiŃiei în general, în 

vederea adoptării unei reacŃii imediate sau lămuririi unor aspecte 

controversate. 

Jurnaliştii au fost invitaŃi la diverse evenimente ce au avut loc 

la sediul CurŃii de Apel, cum ar fi prezentarea bilanŃului curŃii pe 

anul 2008, ocazie cu care s-au discutat şi alte aspecte de interes 

general pentru justiŃie( adoptarea noilor coduri si a altor legi, cariera 

magistraŃilor, etc.) sau Ziua Europeană a JustiŃiei Civile. 

 

5.5. Raporturile cu justiŃiabilii 

În ceea ce priveşte raporturile cu justiŃiabilii, la nivelul CurŃii 

de Apel Cluj s-au luat măsuri pentru asigurarea funcŃionării optime 

a serviciilor de registratură şi relaŃii cu publicul în vederea orientării 

cetăŃenilor în instanŃă şi spre alte instituŃii sau pentru punerea la 

dispoziŃia acestora a dosarelor şi oferirea tuturor informaŃiilor utile 

în vederea participării la activitatea de judecată. 

 La nivelul instanŃei s-a constatat înregistrarea, în cursul 

anului 2009, a unui număr de 189 de petiŃii transmise prin diferite 

modalităŃi, fie direct de petiŃionari, fie prin intermediul altor  

instituŃii, cum ar fi: Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerul 

JustiŃiei, PreşedinŃia României, Ministerul Public, etc. Creşterea 

numărului de petiŃii faŃă de anul anterior (152) se datorează şi 
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faptului că anumite persoane reiterează cererile formulate, un 

exemplu fiind acela al unui petiŃionar care a adresat curŃii nu mai 

puŃin de 18 cereri având acelaşi obiect.  

 Aspectele invocate de petiŃionari au vizat în principal modul de 

rezolvare a dosarelor şi nemulŃumirile lor faŃă de hotărârile 

pronunŃate de judecători, după rămânerea irevocabilă a acestora.  

 Sesizările formulate au fost analizate în limitele dispoziŃiilor 

prevăzute de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 304/2004, privind 

organizarea judiciară, potrivit cărora nu pot constitui obiect al 

vreunei verificări administrative soluŃiile pronunŃate de judecători, 

acestea intrând în sfera autorităŃii de lucru judecat.  

Celelalte cereri vizând organizarea instanŃei, comunicarea 

hotărârilor judecătoreşti în termenul legal, sesizări referitoare la 

procedurile judiciare au fost analizate sub coordonarea preşedintelui 

curŃii şi rezolvate conform dispoziŃiilor legale. 

Au fost furnizate informaŃii utile referitoare la depunerea 

cererilor, conŃinutul lor, studiul dosarelor, acordarea asistenŃei 

judiciare gratuite, aspecte privind organizarea administrativă a 

instanŃei, atât prin distribuirea ghidurilor de informare editate de 

Consiliul Superior al Magistraturii, cât şi prin postarea acestor 

informaŃii pe site-ul CurŃii de Apel Cluj www.curteadeapelcluj.ro, la 

sediul instanŃei sau prin comunicate de presă. 

 

5.6. Raporturile cu asociaŃiile profesionale, societatea civilă 

şi instituŃiile şi organismele internaŃionale 

 Îndeplinirea de către sistemul judiciar a rolului său de înalt 

serviciu public prin realizarea actului de justiŃie semnifică tocmai 

punerea în operă a funcŃiei sale primordiale. FaŃă însă de realităŃile şi 

exigenŃele unei societăŃi moderne şi, mai ales, faŃă de particularităŃile 

societăŃii româneşti ce îşi manifestă îngrijorător de vehement uneori 

neîncrederea în actul de justiŃie,sistemul judiciar va trebui să îşi 
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regândească rolul  şi prin stabilirea unui nou tip de relaŃie între 

justiŃie şi justiŃiabil.  

 În acest sens, în raporturile cu instituŃii care reprezintă 

societatea civilă, trebuie respectată independenŃa judecătorului, 

precum şi calitatea sa de reprezentant al puterii judecătoreşti, însă, 

concomitent, trebuiesc analizate serios şi semnalele societăŃii privind  

vulnerabilităŃile sistemului. Societatea civilă este cea care realizează 

feed-backul activităŃii noastre, iar imaginea justiŃiei de zi cu zi este 

cea care se vede prin ochii societăŃii. 

 În acord cu cele de mai sus, Curtea de Apel Cluj a continuat şi 

anul acesta demersurile necesare îmbunătăŃirii raporturilor cu 

societatea civilă. 

 În vederea aplicării dispoziŃiilor Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaŃiile de interes public, s-a procedat la 

publicarea informaŃiilor de interes public pe site-ul  şi portalul 

instanŃei, pe care au fost publicate şi ghidurile de orientare pentru 

justiŃiabili. Aceste ghiduri în formă tipărită se găsesc şi la acele 

compartimente ale instanŃei la care publicul are acces, pentru a 

facilita înŃelegerea de către acesta a modului în care funcŃionează o 

instanŃă, a regulilor de procedură etc. 

 De asemenea, în data de 24 octombrie 2009  , pentru a marca 

Ziua Europeană a JustiŃiei Civile, Curtea a organizat „Ziua porŃilor 

deschise”, în această zi permiŃându-se accesul fiecărui cetăŃean în 

Palatul de JustiŃie, pentru a li se explica circuitul unui dosar, precum 

şi etapele procesuale pe care le parcurge acesta. Cu această ocazie 

Biroul de Informare şi relaŃii Publice a pus la dispoziŃia publicului un 

set de ghiduri practice, asigurându-se totodată accesul participanŃilor   

în încăperile care prezintă importanŃă pentru activitatea judiciară. 

 Raporturile cu societatea civilă s-au desfăşurat într-un mod mai 

direct şi deschis prin intermediul asociaŃiilor de magistraŃi ( 
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majoritatea judecătorilor fiind membri ai AsociaŃiei MagistraŃilor din 

România sau ai Uniunii NaŃionale a Judecătorilor din România), în 

cadrul evenimentelor  organizate în parteneriat cu reprezentanŃi ai 

societăŃii civile fiind abordate probleme punctuale ale justiŃiei, 

precum finanŃarea justiŃiei şi evaluarea sistemului judiciar. 

 AsociaŃia MagistraŃilor din România Filiala Cluj, a continuat în 

cursul anului 2009 proiectul derulat în cooperare cu Baroul Cluj 

Napoca, în scopul de a îmbunătăŃii comunicarea în instanŃă, precum 

şi pentru a face o analiză obiectivă a sistemului judiciar. 

Uniunea NaŃionala a Judecătorilor din România (UNJR), în 

parteneriat cu  Fundatia Friedrich Ebert Romania (FES), şi cu 

AsociaŃia Magistrats Europeens pour la Democratie et les Libertes ( 

MEDEL) a organizat în perioada 29 octombrie - 1 noiembrie 2009 

conferinŃa internaŃională cu tema „FinanŃarea justiŃiei – condiŃie a 

independentei acesteia”.eveniment reflectat pe larg de către presă.  

 

5.7. Participarea la diferite programe internaŃionale 

Indiferent de natura atribuŃiilor lor, niciun judecător nu poate 

ignora legislaŃia europeană, fie că este vorba despre ConvenŃia 

Europeană a Drepturilor Omului sau alte convenŃii ale Consiliului 

Europei ori, după caz, despre Tratatul Uniunii Europene şi normele 

legislative ce derivă din acesta, deoarece aceştia trebuie să le aplice 

direct în cauzele aduse în faŃa lui.  

Pentru a promova acest aspect esenŃial al obligaŃiilor 

judecătorilor, conducerea CurŃii de Apel Cluj a încurajat şi a 

susŃinut, în mod constant, participarea judecătorilor la programe de 

instruire internaŃionale, cu rol complementar în procesul de formare 

profesională continuă. 
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În cursul anului 2009, numărul acestor programe a fost mult 

diminuat, astfel că doar patru judecători ai CurŃii au avut şansa unei 

asemenea participări, în următoarele domenii:  

1. Combaterea criminalităŃii economico-financiare pentru 

procurori,judecători, ofiŃeri de poliŃie şi comisari de la Garda 

Financiară, partea I-a; 

 2.  Formarea formatorilor, partea a II-a, Poiana Braşov, 25-29 

mai 2009 ; 

 3. Seminarii în cadrul Proiectului Phare Twinning RO/2007-

IB/JH/03/TL – „Întărirea capacităŃii operaŃionale a instituŃiilor de 

aplicare a legii din  România în lupta împotriva criminalităŃii 

economice şi financiare”, organizatori FundaŃia germană pentru 

cooperare judiciară internaŃională (IRZ) şi Ministerul Public, 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie; 

4. „ImigraŃia Ilegală-Cooperare judiciară in cadrul U.E.”, 

Barcelona, 11-13 noiembrie 2009, seminar organizat de ReŃeaua 

Europeana de Pregătire a Judecătorilor  (EJTN); 

5. „Investigarea şi urmărirea traficului de droguri în UE” 

seminar organizat la Bucureşti în perioada 28-29 septembrie 2009, 

organizatori ERA şi TAIEX; 

6. „Folosirea procedurilor judiciare penale europene: asistenŃa 

judiciară reciprocă şi recunoaşterea reciprocă a deciziilor 

judecătoreşti în cadrul UE”, Copenhaga, 19-20 noiembrie 2009, 

seminar organizat de  ERA – Academia de Drept European; 

7. Formare profesională la nivel descentralizat – „Perspective 

practice ale formării continue descentralizate pentru judecători”, 

seminar organizat în cadrul Proiectului „Întărirea capacităŃii 

Consiliului Superior al Magistraturii de a-şi îndeplini atribuŃiile”, 

PHARE RO 2006/018-147, Bucureşti. 
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CAPITOLUL 6 

 

CONCLUZII 

 

În succesiunea temelor abordate în raportul de faŃă au fost deja 

evidenŃiate, aşa cum s-a putut constata, şi concluzii pe marginea 

aspectelor analizate. Nu vom reitera, aşadar, toate aserŃiunile 

conclusive cuprinse deja în raport, mărginindu-ne la a (re)evidenŃia 

doar câteva aspecte mai semnificative, socotind că ele Ńin de nevoile 

majore şi imediate ale sistemului judiciar.  

Socotim deci util a face un inventar esenŃial al problemelor care, 

în aprecierea noastră, se detaşează ca importanŃă la nivelul 

sistemului judiciar. Astfel: 

a) Pe termen scurt, ocuparea posturilor vacante de judecători şi 

de personal auxiliar de specialitate, iar pe termen mediu şi lung 

consolidarea bazei logistice a sistemului judiciar şi, mai ales, sporirea 

numărului de judecători alocaŃi instanŃelor, astfel încât încărcătura 

pe judecător să se situeze la un nivel care să garanteze calitatea 

actului de justiŃie. 

b) Declanşarea, întâi de toate prin Consiliul Superior al 

Magistraturii, a unei veritabile ofensive având ca scop (re)câştigarea 

încrederii publice în competenŃa profesională şi calitatea morală a 

corpului de magistraŃi. 

c) În măsura în care noile Coduri (civil, penal, de procedură 

civilă şi de procedură penală) vor fi adoptate, va fi necesară 

identificarea şi punerea în operă a unor instrumente care să asigure, 

într-un timp cât mai scurt, cunoaşterea lor, precum şi uniforma lor 

interpretare şi aplicare. Pe fondul caracterului amplu ale noilor 

reglementări, precum şi al noutăŃilor pe care le propun, riscul unor 



Pagina 163 din 164  

interpretări şi aplicări neunitare a noilor dispoziŃii este ridicat, ceea 

ce impune găsirea de  mecanisme eficiente de asimilare a lor.  

De asemenea, este necesară regândirea schemelor de personal 

ale instanŃelor, precum şi dezvoltarea, unde este cazul, a bazei 

materiale. 

d) Este în continuare necesară întrebuinŃarea mecanismelor 

care să asigure cunoaşterea şi înŃelegerea corectă a jurisprudenŃei 

CurŃii Europene a Drepturilor Omului, precum şi a normelor de drept 

comunitar, aceasta reprezentând, de altfel, o provocare nu doar pe 

termen scurt,  ci şi mediu şi lung.  

e) Trebuie consolidată poziŃia Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie 

în planul unificării jurisprudenŃei, astfel încât misiunea 

constituŃională a acesteia, anume asigurarea interpretării şi aplicării 

unitare a legii la nivelul întregului sistem judiciar, să fie într-o 

măsură şi mai mare realizată. Fără a fi noi cei desemnaŃi să se refere 

la mecanismele apte să augmenteze rolul şi autoritatea instanŃei 

supreme, vom remarca doar că la nivelul tuturor instanŃelor de 

judecată, dar cu întâietate la nivelul Înaltei CurŃi, calitatea corpului 

de judecători reprezintă un factor cu influenŃă decisivă asupra 

performanŃei judiciare. Or, aceasta pune în discuŃie, atât cu privire la 

instanŃa supremă, cât şi cu privire la celelalte categorii de instanŃe, 

oportunitatea şi, după caz, nevoia de ajustare a actualelor proceduri 

de selecŃie şi promovare a judecătorilor, în condiŃiile în care, în 

înŃelegerea noastră, resortul ascensiunii profesionale a judecătorilor 

trebuie să fie propria carieră. Altfel spus, nivelul de performanŃă 

profesională probat în timp de către judecător trebuie să se constituie 

în principal resort al promovării, instanŃele superioare având nevoie 

de oameni care să fi făcut substanŃial şi constant dovada că, pe un 

fond de ireproşabilă moralitate, pot interpreta şi aplica în mod corect 
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legea, această calitate trebuind să prevaleze în raport cu simpla 

capacitate de a memora comentarii doctrinare şi texte de lege.  

f) Identificarea de soluŃii care să conducă la înlăturarea 

factorilor – alŃii decât cei, deja evocaŃi, privitori la supraîncărcarea 

judecătorilor – care generează tergiversarea proceselor. Fără a 

inventaria întreaga sumă a factorilor cu un asemenea efect, 

menŃionăm doar că este prioritară, în perioada imediat următoare, 

identificarea de către Ministerul JustiŃiei a unor soluŃii care să 

conducă la suplimentarea numărului de experŃi topografi, în 

condiŃiile în care, în materie civilă, numeroase procese suportă lungi 

amânări ca urmare a efectuării cu întârziere a expertizelor  

topografice ordonate de instanŃă, pe fondul supraîncărcării puŃinilor 

experŃi topografi existenŃi. Este de remarcat că numărul proceselor în 

care asemenea expertize sunt necesare este ridicat, accentuând astfel 

gravitatea fenomenului. 

 

 

 

 



ANEXE 
 

Anexa 1 

 

Volumul de activitate al tuturor instanŃelor din raza CurŃii de Apel Cluj 
 

Anul 
Stoc 
ante-
rior 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total de 
soluŃionat 

Total de solu-  
Ńionat fără 

suspendate 

SoluŃio-
nate 

Stoc la 
sfârşitul 
anului 

Suspen- 
date 

Opera-
tivitate 

2009 33.531 146.857 180.388 171.455 139.897 40.491 8.933 81,59 
2008 31.401 118.241 149.642 139.891 116.057 33.585 9.751 82,96 
2007 24.196 108.818 133.014 126.986 101.611 31.403 6.028 80,02 

 

 

 

Anexa 2 

 

EvoluŃia indicilor de operativitate a tuturor instanŃelor pe anii 2007-2009 

 

 InstanŃa 2007 2008 2009 

Curtea de Apel 92,66 94,96 92,90 

Tribunale 90,80 91,50 90,54 Penal 

Judecătorii 83,12 83,57 81,16 

Curtea de Apel 91,96 92,67 93,76 

Tribunale 88,95 90,89 87,47 Civil 

Judecătorii 74,44 78,87 78,69 

Curtea de Apel 89,66 86,36 88,98 
Comercial 

Tribunalul Cluj 90,97 82,42 81,53 
 

 

 

 

 

 

 



Anexa 3 

Volumul de activitate a CurŃii de Apel Cluj pe anii 2007-2009 

 

Anul 2009 

SecŃia Stadiul 
cauzei 

Stoc 
ante-
rior 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total de 
solu-
Ńionat 

Total de 
sol. fără 
suspen-

date 

Solu-
Ńiona-

te 

Stoc la 
sfârşit 
de an 

Sus-
pen- 
date 

Opera-
tivitate 

Fond 13 138 151 151 119 32 - 78,81 
Apel 34 135 169 169 136 33 - 80,47 Penală 
Recurs 18 972 990 990 962 28 - 97,17 

Total penal 65 1.245 1.310 1.310 1.217 93 - 92,90 
Fond 165 83 248 246 217 31 2 88,21 
Apel 10 361 371 341 336 35 30 98,53 Civilă 
Recurs 403 2.881 3.284 3.144 2.945 339 140 93,67 

Total civil 578 3.325 3.903 3.731 3.498 405 172 93,76 
Fond  100 901 1001 967 864 137 34 89,35 
Apel 6 213 219 210 208 11 9 99,05 

Comer-
cială 

Recurs 634 3.198 3.832 3.761 3322 510 71 88,33 
Total comercial 740 4.312 5.052 4.938 4.394 658 114 88,98 
Total general 1.383 8.882 10.265 9.979 9.109 1.156 286 91,28 

 

 

Anul 2008 

SecŃia Stadiul 
cauzei 

Stoc 
ante-
rior 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total de 
solu-
Ńionat 

Total de 
sol. fără 
suspen-

date 

Solu- 
Ńiona- 

te 

Stoc la 
sfârşit 
de an 

Sus-
pen- 
date 

Opera-
tivitate 

Fond 22 165 187 187 174 13 - 93,04 
Apel 33 132 165 165 131 34 - 79,39 Penală 
Recurs 43 894 937 937 919 18 - 98,08 

Total penal 98 1.191 1.289 1.289 1.224 65 - 94,96 
Fond - 289 289 173 124 165 116 71,68 
Apel 39 323 362 357 352 10 5 98,60 Civilă 
Recurs 406 2.490 2.896 2.674 2.493 403 222 93,23 

Total civil 445 3.102 3.547 3.204 2.969 578 343 92,67 
Fond  287 701 988 957 888 100 31 92,79 
Apel 28 219 247 247 241 6 - 97,57 

Comer-
cială 

Recurs 315 3380 3695 3648 3061 634 47 83,91 
Total comercial 630 4.300 4.930 4.852 4.190 740 78 86,36 
Total general 1.173 8.593 9.766 9.345 8.383 1.383 421 89,71 
 



 

Anul 2007 

SecŃia Stadiul 
cauzei 

Stoc 
ante-
rior 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total de 
soluŃio-

nat 

Total de 
sol. fără 
suspen-

date 

Solu-
Ńiona-

te 

Stoc la 
sfârşit 
de an 

Sus-
pen- 
date 

Opera-
tivitate 

Fond 5 133 138 136 116 22 2 85,29 
Apel 29 203 232 232 199 33 - 85,78 Penală 
Recurs 27 900 927 926 884 43 1 95,46 

Total penal 61 1.236 1.297 1.294 1.199 98 3 92,66 
Fond - 43 43 43 43 - - 100,00 
Apel 47 464 511 473 472 39 38 99,79 Civilă 
Recurs 587 2.426 3.013 2.879 2.607 406 134 90,55 

Total civil 634 2.933 3.567 3.395 3.122 445 172 91,96 
Fond  91 1.110 1.201 1.105 914 287 96 82,71 
Apel 32 280 312 294 284 28 18 96,60 

Comer-
cială 

Recurs 177 2.540 2.717 2.616 2.402 315 101 91,82 
Total comercial 300 3.930 4.230 4.015 3.600 630 215 89,66 
Total general 995 8.099 9.094 8.704 7.921 1.173 390 91,01 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 4 

Volumul de activitate al tribunalelor 
Total tribunale 

 

Anul Stoc 
anterior 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total 
de 

solu-
Ńionat 

Total 
de sol. 

fără 
susp. 

SoluŃio- 
nate 

Stoc la 
sfârşitul 
anului 

Suspen- 
date 

Opera-
tivi- 
tate 

2009 5.120 34.316 39.436 36.950 32.475 6.961 2.486 87,89 
2008 4.699 30.765 35.462 33.351 30.342 5.120 2.111 90,98 
2007 3.426 28.302 31.728 30.274 27.029 4.699 1.454 89,28 

 

TRIBUNALUL CLUJ 
 

Anul Stoc 
anterior 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total 
de 

solu-
Ńionat 

Total 
de sol. 

fără 
susp. 

SoluŃio- 
nate 

Stoc la 
sfârşitul 
anului 

Suspen- 
date 

Opera-
tivi 
tate 

2009 1.718 12.720 14.438 13.669 12.791 1.647 769 93,58 
2008 1.384 10.321 11.705 10.710 9.987 1.718 995 93,25 
2007 1.581 9.254 10.835 10.144 9.451 1.384 691 93,17 

 

TRIBUNALUL BISTRIłA –NĂSĂUD 
 

Anul Stoc 
anterior 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total 
de 

solu-
Ńionat 

Total de 
sol. fără 
susp. 

SoluŃio- 
nate 

Stoc la 
sfârşitul 
anului 

Suspen- 
date 

Opera-
tivi- 
tate 

2009 1.113 5.097 6.210 5.116 4.468 1.742 1.094 87,34 
2008 1.516 4.749 6.263 5.778 5.150 1.113 485 89,14 
2007 617 5.108 5.725 5.494 4.209 1.516 231 76,61 

 

TRIBUNALUL MARAMUREŞ 
 

Anul Stoc 
anterior 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total 
de 

solu-
Ńionat 

Total de 
sol. fără 
susp. 

SoluŃio- 
nate 

Stoc la 
sfârşitul 
anului 

Suspen- 
date 

Opera-
tivi- 
tate 

2009 1.597 10.811 12.408 11.889 10.069 2.339 519 84,69 
2008 1.185 10.854 12.039 11.499 10.442 1.597 540 90,81 
2007 598 9.415 10.013 9.559 8.828 1.185 454 92,35 
 



 

TRIBUNALUL SĂLAJ 
 

Anul Stoc 
anterior 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total 
de 

solu-
Ńionat 

Total de 
sol. fără 
susp. 

SoluŃio- 
nate 

Stoc la 
sfârşitul 
anului 

Suspen- 
date 

Opera-
tivi- 
tate 

2009 692 5.688 6.380 6.276 5.147 1.233 104 82,01 
2008 614 4.841 5.455 5.364 4.763 692 91 88,80 
2007 630 4.525 5.155 5.077 4.541 614 78 89,44 
 

 
TRIBUNALUL COMERCIAL CLUJ 

 

Anul Stoc 
anterior 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total 
de 

solu-
Ńionat 

Total de 
sol. fără 
susp. 

SoluŃio- 
nate 

Stoc la 
sfârşitul 
anului 

Suspen- 
date 

Opera-
tivi- 
tate 

2009 1.381 9.106 10.487 10.345 8.434 2.053 142 81,53 
2008 842 6.264 7.106 6.946 5.725 1.381 160 82,42 
2007 698 7.265 7.963 7.822 7.116 842 141 90,97 

 
 

 



Anexa 5 

Volumul de activitate al tribunalelor - penal 
 

Tribunalul Anul Stoc 
anterior 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total 
de 

solu-
Ńionat 

Total de 
sol. fără 

susp 

SoluŃio-
nate 

Stoc 
la sf. 
de 
an 

Sus-
pen- 
date 

Opera-
tivitate 

2009 136 2.079 2.215 2.211 2.019 196 4 91,32 
2008 156 1.852 2.008 2.008 1.872 136 - 93,23 CLUJ 
2007 142 2.208 2.350 2.350 2.194 156 - 93,36 
2009 138 741 879 845 740 139 34 87,58 
2008 151 738 889 889 751 138 - 84,50 

BISTRIłA-
NĂSĂUD 

2007 106 798 904 904 753 151 - 83,30 
2009 117 1.338 1.455 1.453 1.319 136 2 90,78 
2008 157 1.380 1.537 1.533 1.420 117 4 92,63 

MARA-
MUREŞ 

2007 111 1.491 1.602 1.602 1.445 157 - 90,20 
2009 36 522 558 557 509 49 1 91,38 
2008 34 500 534 533 498 36 1 93,43 SĂLAJ 
2007 27 529 556 556 522 34 - 93,88 
2009 427 4.680 5.107 5.066 4.587 520 41 90,54 
2008 498 4.470 4.963 4.958 4.541 427 5 91,50 TOTAL 
2007 386 5.026 5.412 5.412 4.914 498 - 90,80 

 
Volumul de activitate al tribunalelor – civil  

 

Tribunalul Anul Stoc 
anterior 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total 
de 

solu-
Ńionat 

Total de 
sol. fără 

susp. 

SoluŃio-
nate 

Stoc 
la sf. 
de an 

Sus- 
pen- 
date 

Opera-
tivitate 

2009 1.582 10.641 12.223 11.458 10.772 1.451 765 94,01 
2008 1.228 8.469 9.697 8.702 8.115 1.582 995 93,25 CLUJ 
2007 1.439 7.046 8.485 7.794 7.257 1.228 691 93,11 
2009 975 4.356 5.331 4.271 3.728 1.603 1.060 87,29 
2008 1.363 4.011 5.374 4.889 4.399 975 485 89,98 

BISTRIłA-
NĂSĂUD 

2007 511 4.310 4.821 4.590 3.458 1.363 231 75,30 
2009 1.480 9.473 10.953 10.436 8.750 2.203 517 83,85 
2008 1.028 9.474 10.502 9.966 9.022 1.480 536 90,53 

MARA-
MUREŞ 

2007 487 7.924 8.411 7.957 7.383 1.028 454 92,79 
2009 656 5.166 5.822 5.719 4.638 1.184 103 81,10 
2008 580 4.341 4.921 4.831 4.265 656 90 88,28 SĂLAJ 
2007 603 3.996 4.599 4.521 4.019 580 78 88,90 
2009 4.693 29.636 34.329 31.884 27.888 6.441 2.445 87,47 
2008 4.199 26.295 30.494 28.388 25.801 4.693 2.106 90,89 TOTAL 
2007 3.040 23.276 26.316 24.862 22.117 4.199 1.454 88,95 

 



Anexa 6 

Volumul de activitate al judecătoriilor 
 

Judecă-
toria Anul 

Stoc 
anteri-

or 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total de 
soluŃionat 

Total 
de sol. 

fără 
susp. 

SoluŃio-
nate 

Stoc 
la sf. 
de an 

Sus-
pen-
date 

Opera-
tivitate 

2009 7.837 33.241 41.078 40.006 30.441 10.637 1.072 76,09 
2008 8.105 18.594 26.699 24.354 18.862 7.837 2.345 77,44 Cluj 
2007 5.358 17.273 22.631 21.830 14.526 8.105 801 66,54 
2009 2.217 7.809 10.026 9.697 7.674 2.352 329 79,14 
2008 2.366 8.038 10.404 10.060 8.187 2.217 344 81,38 Turda 
2007 2.374 6.847 9.221 8.950 6.855 2.366 271 76,59 
2009 507 3.784 4.291 4.168 3.644 647 123 87,43 
2008 432 2.907 3.339 3.304 2.778 561 35 84,08 Dej 
2007 484 2.428 2.912 2.890 2.480 432 22 85,81 
2009 881 4145 5.026 4.897 3.833 1.193 129 78,27 
2008 1.345 4.413 5.758 5.637 4.877 881 121 86,50 Gherla 
2007 603 3.788 4.391 4.268 3.046 1.345 123 71,36 
2009 585 1.798 2.383 2.260 1.861 522 123 82,34 
2008 558 1.902 2.460 2.347 1.875 585 113 79,88 Huedin 
2007 501 1.939 2.440 2.317 1.882 558 123 81,22 
2009 3.233 11.646 14.879 13.444 10.836 4.043 1.435 80,61 
2008 3.204 8.060 11.264 9.807 8.031 3.233 1.457 81,90 BistriŃa 
2007 2.567 8.033 10.600 9.906 7.396 3.204 694 74,67 
2009 1.026 2.080 3.106 2.509 2.026 1.080 597 80,75 
2008 835 1.803 2.638 2.149 1.612 1.026 489 75,02 Beclean 
2007 674 1.600 2.274 2.122 1.439 835 152 67,82 
2009 869 3.640 4.509 3.877 3162 1.347 632 81,56 
2008 715 3.211 3.926 3.441 3.057 869 485 88,84 Năsăud 
2007 636 2.650 3.286 2.974 2.571 715 312 86,45 
2009 2.958 14.208 17.166 16.484 13.680 3.486 682 82,99 
2008 2.737 10.484 13.221 12.509 10.263 2.958 712 82,04 

Baia- 
Mare 

2007 2.353 9.130 11.483 10.788 8.746 2.737 695 81,07 
2009 1.294 4.109 5.403 5.124 3.799 1.604 279 74,14 
2008 1.050 3.816 4.866 4.499 3.572 1.294 367 79,40 Sighet 
2007 775 3.777 4.552 4.215 3.502 1.050 337 83,08 



2009 622 3.611 4.233 4.051 3.426 807 182 84,57 
2008 519 3.884 4.403 4.201 3.781 622 202 90,00 

Vişeu 
de Sus 

2007 349 3.856 4.205 4.047 3.686 519 158 91,08 
2009 251 1.175 1.426 1.376 1.209 217 50 87,87 
2008 164 1.410 1.574 1.537 1.323 251 37 86,08 

Drago-
mireşti 

2007 189 1.279 1.468 1.449 1.304 164 19 89,99 
2009 604 1.187 1.791 1.733 1.502 289 58 86,67 
2008 470 1.080 1.550 1.477 946 604 73 64,05 

Târgu 
Lăpuş 

2007 363 1.041 1.404 1.327 934 470 77 70,38 
2009 240 845 1.085 1.031 833 252 54 80,80 
2008 256 707 963 897 723 240 66 80,60 

Şomcu-
ta 

2007 147 666 813 750 557 256 63 74,27 
2009 2.905 6.884 9.789 9.540 7.348 2.441 249 77,02 
2008 2.027 6.594 8.621 8.371 5.716 2.905 250 68,28 Zalău 
2007 1.750 6.259 8.009 7.831 5.982 2.027 178 76,39 
2009 939 2.157 3.096 2.965 2.021 1.075 131 68,16 
2008 748 1.920 2.668 2.545 1.729 939 123 67,94 Şimleu 
2007 652 1.851 2.503 2.344 1.755 748 159 74,87 
2009 60 1.340 1.400 1.364 1.018 382 36 74,63 Jibou 
2008 - 60 60 60 - 60 - - 
2009 27.028 103.659 130.687 124.526 98.313 32.374 6.161 78,95 
2008 25.531 78.883 104.414 97.195 77.332 27.082 7.219 79,56 Total 

2007 19.775 72.417 92.192 88.008 66.661 25.531 4.184 75,74 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 



 

    Anexa 7 

Volumul de activitate al judecătoriilor- civil 
 

Judecă-
toria Anul 

Stoc 
anteri-

or 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total de 
soluŃionat 

Total 
de sol. 

fără 
susp. 

SoluŃio-
nate 

Stoc 
la sf. 
de an 

Sus-
pen-
date 

Opera-
tivitate 

2009 7.653 31.857 39.510 38.438 29.238 10.272 1.072 76,06 
2008 7.929 17.500 25.429 23.084 17.776 7.653 2.345 77,00 Cluj 
2007 5.054 15.968 21.022 20.221 13.093 7.929 801 64,75 
2009 1.963 7.301 9.264 8.935 7.118 2.146 329 79,66 
2008 2.142 7.550 9.692 9.348 7.729 1.963 344 82,68 Turda 
2007 1.956 6.252 8.208 7.937 6.066 2.142 271 76,43 
2009 452 2.805 3.257 3.134 2.724 533 123 86,92 
2008 366 2.097 2.463 2.428 1.959 504 35 80,68 Dej 
2007 393 1.791 2.184 2.162 1.818 366 22 84,09 
2009 696 2.520 3.216 3.087 2.231 985 129 72,27 
2008 1.074 2.705 3.779 3.658 3.083 696 121 84,28 Gherla 
2007 433 2.332 2.765 2.642 1.691 1.074 123 64,04 
2009 515 1.552 2.067 1.944 1.607 460 123 82,66 
2008 479 1.611 2.090 1.977 1.575 515 113 79,66 Huedin 
2007 422 1.602 2.024 1.901 1.545 479 123 81,27 
2009 2.893 9.991 12.884 11.449 9.225 3.659 1.435 80,58 
2008 2.788 6.345 9.133 7.676 6.240 2.893 1.457 81,30 BistriŃa 
2007 2.030 6.443 8.473 7.779 5685 2.788 694 72,16 
2009 933 1.897 2.830 2.233 1.798 1.032 597 80,52 
2008 783 1.548 2.331 1.842 1.398 933 489 75,90 Beclean 
2007 579 1.436 2.015 1.863 1.232 783 152 66,13 
2009 831 3.393 4.224 3.592 2.977 1.247 632 82,88 
2008 675 2.968 3.643 3.158 2.812 831 485 89,05 Năsăud 
2007 579 2.469 3.048 2.736 2.373 675 312 86,74 
2009 2.495 11.934 14.429 13.747 11.294 3.135 682 82,16 
2008 2.248 7.674 9.922 9.210 7.427 2.495 712 80,64 

Baia- 
Mare 

2007 1.902 6.822 8.724 8.029 6.476 2.248 695 80,6 
2009 1.166 3.690 4.856 4.577 3.504 1.352 279 76,56 
2008 942 3.426 4.368 4.001 3.202 1.166 367 80,03 Sighet 
2007 648 3.288 3.936 3.599 2.994 942 337 83,19 



2009 586 3.304 3.890 3.708 3.119 771 182 84,12 
2008 477 3.541 4.018 3.816 3.432 586 202 89,94 

Vişeu 
de Sus 

2007 327 3.522 3.849 3.691 3.372 477 158 91,36 
2009 234 1.077 1.311 1.261 1.111 200 50 88,10 
2008 148 1.333 1.481 1.444 1.247 234 37 86,36 Drago-

mireşti 
2007 164 1.130 1.294 1.275 1.146 148 19 89,88 
2009 494 1.086 1.580 1.522 1.316 264 58 86,47 
2008 392 929 1.321 1.248 827 494 73 66,27 

Târgu 
Lăpuş 

2007 290 863 1.153 1.076 761 392 77 70,72 
2009 230 731 961 907 737 224 54 81,26 
2008 245 641 886 820 656 230 66 80,00 Somcu-

ta 
2007 138 572 710 647 465 245 63 71,87 
2009 2.744 6.447 9.191 8.942 6.886 2.305 249 77,01 
2008 1.911 6.043 7.954 7.704 5.210 2.744 250 67,63 Zalău 
2007 1.514 5.733 7.247 7.069 5.336 1.911 178 75,48 
2009 890 1.957 2.847 2.716 1.859 988 131 68,45 
2008 699 1.784 2.483 2.360 1.593 890 123 67,50 Şimleu 
2007 608 1.703 2.311 2.152 1.612 699 159 74,91 
2009 60 1.219 1.279 1.243 944 335 36 75,95 

Jibou 
2008 - 60 60 60 - 60 - - 
2009 24.835 92.761 117.596 111.435 87.688 29.908 6.161 78,69 
2008 23.298 67.755 91.053 83.834 66.166 24.887 7.219 78,87 Total 
2007 17.037 61.926 78.963 74.779 55.665 23.298 4.184 74,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 8 

Volumul de activitate al judecătoriilor- penal 
 

Judecă-
toria Anul Stoc 

anterior 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total SoluŃio-
nate 

Stoc la sf. 
de an 

Ope-
rativitate 

2009 184 1.384 1.568 1.203 365 76,72 
2008 176 1.094 1.270 1.086 184 85,50 Cluj 
2007 304 1.305 1.609 1.433 176 89,06 
2009 254 508 762 556 206 72,97 
2008 224 488 712 458 254 64,32 Turda 
2007 418 595 1.013 789 224 77,88 
2009 55 979 1.034 920 114 88,97 
2008 66 810 876 819 57 93,49 Dej 
2007 91 637 728 662 66 90,93 
2009 185 1.625 1.810 1.602 208 88,75 
2008 271 1.708 1.979 1.794 185 90,65 Gherla 
2007 170 1.456 1.626 1.355 271 83,33 
2009 70 246 316 254 62 80,37 
2008 79 291 370 300 70 81,08 Huedin 
2007 79 337 416 337 79 81,09 
2009 340 1.655 1.995 1.611 384 80,76 
2008 416 1.715 2.131 1.791 340 84,05 BistriŃa 
2007 537 1.590 2.127 1.711 416 80,45 
2009 93 183 276 228 48 82,61 
2008 52 255 307 214 93 69,71 Beclean 
2007 95 164 259 207 52 80,00 
2009 38 247 285 185 100 64,92 
2008 40 243 283 245 38 86,58 Năsăud 
2007 57 181 238 198 40 93,50 
2009 463 2.274 2.737 2.386 351 87,18 
2008 489 2.810 3.299 2.836 463 85,97 Baia- 

Mare 
2007 451 2.308 2.759 2.270 489 82,28 
2009 128 419 547 295 252 53,93 
2008 108 390 498 370 128 74,30 Sighet 
2007 127 489 616 508 108 82,47 
2009 36 307 343 307 36 89,51 
2008 42 343 385 349 36 90,65 

Vişeu 
de Sus 

2007 22 334 356 314 42 88,20 
2009 17 98 115 98 17 85,22 
2008 16 77 93 76 17 81,72 Drago-

mireşti 
2007 25 149 174 158 16 90,80 
2009 110 101 211 186 25 88,15 
2008 78 151 229 119 110 51,97 Târgu 

Lăpuş 
2007 73 178 251 173 78 68,92 
2009 10 114 124 96 28 77,42 
2008 11 66 77 67 10 87,01 

Şomcu-
ta 

2007 9 94 103 92 11 89,32 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 161 437 598 462 136 77,26 
2008 116 551 667 506 161 75,86 Zalău 
2007 236 526 762 646 116 84,78 
2009 49 200 249 162 87 65,06 
2008 49 136 185 136 49 73,51 Şimleu 
2007 44 148 192 143 49 74,48 

Jibou 2009 - 121 121 74 47 61,16 
2009 2.193 10.898 13.091 10.625 2.466 81,16 
2008 2.233 11.128 13.361 11.166 2.195 83,57 Total 
2007 2.738 10.491 13.229 10.996 2.233 83,12 



 

Anexa 9 

Încărcătura cauzelor de soluŃionat şi soluŃionate pe judecător în anul 2009 
la instanŃele din raza CurŃii de Apel Cluj în raport de numărul de judecători 

de la fiecare instanŃă 
 

 

InstanŃa 

Nr. 
Judecă-

tori 

Volum cauze 
de soluŃionat 

Volum mediu 
cauze de 
sol/jud 

Volum cauze 
soluŃionate 

Volum mediu 
cauze sol/jud 

Curtea de Apel 
Cluj 42 27.236 648 24.247 577 
Trib. Com. Cluj 7 11.880 1.697 9.681 1.383 
Trib.Cluj 26 26.445 1.017 24.009 923 
Trib.BistriŃa 19 12.163 640 8.883 468 
Trib.Maram. 21 19.261 917 18.457 879 
Trib.Sălaj 10 10.888 1.089 9.032 903 
Total tribunale 84 80.637 960 70.062 834 
Jud.Cluj 33 41.078 1.245 30.441 922 
Jud.Turda 10 10.026 1.002 7.674 767 
Jud.Dej 8 4.291 536 3.644 455 
Jud.Gherla 7 5.026 718 3.833 548 
Jud.Huedin 3 2.383 794 1.861 620 
Jud.BistriŃa 12 14.879 1.240 10.836 903 
Jud.Beclean 3 3.106 1.035 2.026 675 
Jud.Năsăud 6 4.509 715 3.162 527 
Jud.Baia Mare 18 17.166 954 13.680 760 
Jud.Sighet 4 5.403 1.351 3.799 950 
Jud.Vişeu 4 4.233 1.058 3.426 857 
Jud.Dragom 2 1.426 713 1.209 605 
Jud.Tg.Lăpuş 2 1.791 896 1.502 751 
Jud.Şomcuta 2 1.085 543 .833 417 
Jud.Zalău 9 9.789 1.088 7.348 816 
Jud.Şimleu 2 3.096 1.548 2.021 1.011 
Jud. Jibou 3 1.400 468 1.018 339 
Total 
judecătorii 128 130.687 1.021 98.313 768 
Total general 254 238.560 939 192.622 758 
 



          
         Anexa 10 

Indicele de modificare a hotărârilor apelate pronunŃate de  
Curtea de Apel în 2009 

 
 

Ramura de 
drept 

Cauze 
soluŃionate de 

tribunale 

Admis 
apelul 
curŃii 

Schimbat 
hotărârea 

Trimis spre 
rejudecare 

Indice de 
desfiinŃare 

Civil 1.920 81 70 11 4,22 
Comercial 4.400 155 123 32 3,52 
Penal 1.525 50 40 10 3,28 
Total 7.845 286 233 53 3,65 
 

Indicele de modificare a hotărârilor recurate pronunŃate de  
Curtea de Apel în 2009 

 

Ramura 
de drept 

Cauze 
soluŃionate 
de tribunale 

Admis 
rec. 
curŃii 

MenŃinut hot. 
primei 

instanŃe 

Trimis 
spre 

rejude-
care 

Rejudecat 
de instanŃa 
de recurs 

Indice de 
desfiinŃare 

Comercial 15.230 1817 1520 - 297 11,93 
Civil 4.067 1053 854 - 199 25,89 
Penal 1.028 127 96 10 21 12,35 
Total 20.325 2997 2470 10 517 14,75 

 
Indicele de modificare a hotărârilor apelate pronunŃate de tribunale în 2009 
 

Tribunalul Ramura de 
drept 

Cauze 
soluŃionate 

Admis 
apelul  

Schimbat 
hotărârea 

Trimis spre 
rejudecare 

Indice de 
desfiinŃare 

Civil 10.835 280 174 106 2,58 
Penal 1.213 156 92 64 12,86 Cluj 
Total 12.048 436 266 170 3,62 
Civil 4.523 54 45 9 1,20 
Penal 936 76 66 10 8,12 BistriŃa-

Năsăud 
Total 5.459 130 111 19 2,39 
Civil 2.045 103 84 19 5,04 
Penal 909 94 75 19 10,34 Maramureş 
Total 2.954 197 159 38 6,67 
Civil 1.930 45 35 10 2,33 
Penal 298 50 46 4 16,78 Sălaj 
Total 2.228 95 81 14 4,26 
Civil 19.333 482 338 144 2,49 
Penal 3.356 376 279 97 11,20 Total 

tribunale 
Total 22.689 858 617 241 3,78 

 



 

Indicele de modificare a hotărârilor recurate pronunŃate de tribunale în 2009 
 

Tribunalul Ramura 
de drept 

Cauze 
soluŃionate 

Admis 
recursul  

Trimis spre 
rejudecare 

Rejudecat 
de instanŃa 
de recurs 

Indice de 
desfiinŃare 

 
Civil 14.477 1.545 554 991 10,67 
Penal 3.250 113 49 64 3,48 Cluj 
Total 17.727 1.658 603 1055 9,35 
Civil 9.477 343 220 123 3,62 
Penal 1.088 46 10 36 4,23 

BistriŃa-
Năsăud 

Total 10.565 389 230 159 3,69 
Civil 12.843 712 381 331 5,60 
Penal 2.360 118 101 17 5,00 Maramureş 
Total 15.203 830 482 348 5,46 
Civil 7.759 390 167 223 5,03 
Penal 400 31 30 1 7,75 Sălaj 
Total 8.159 421 197 224 5,16 
Civil 44.556 2.990 1.322 1.668 6,71 
Penal 7.098 308 190 118 4,34 

Total 
tribunale 

Total 51.654 3.298 1.512 1.786 6,38 
 

 



 

Anexa 11 

Starea infracŃională 
 

InstanŃa 

Nr. total 
de 

condam- 
naŃi 

definitiv 
2008 

Nr. total 
de 

condam- 
naŃi 

definitiv 
2009 

BărbaŃi 
2008 

BărbaŃi 
2009 

Femei 
2008 

Femei 
2009 

Minori 
2008 

Minori 
2009 

Cetă- 
Ńeni 
stră-
ini 

2008 

Cetă- 
Ńeni 

străini 
2009 

Tribunalul Cluj 65 94 55 84 10 10 7 2 1 - 

Tribunalul BistriŃa-
Năsăud 26 20 24 18 2 2 1 - - - 
Tribunalul 
Maramureş. 60 53 53 41 7 12 2 1 - - 

Tribunalul Sălaj 24 17 23 17 1 - 4 1 - - 
Total tribunale 175 184 155 160 20 24 14 4 1 - 
Jud. Cluj-Napoca 727 338 656 314 71 24 96 27 3 4 
Jud. Turda 256 203 236 191 20 12 31 20 1 1 
Jud. Dej 114 129 93 118 13 11 8 15 - - 
Jud. Gherla 141 102 136 101 5 1 7 8 1 - 
Jud. Huedin 172 71 165 67 7 4 9 7 - 1 
Jud. BistriŃa 329 313 301 291 31 22 14 64 - - 
Jud. Beclean 53 52 51 51 2 1 4 2 - - 
Jud. Năsăud 99 106 93 105 6 1 12 6 - - 
Jud. Baia-Mare 539 491 502 469 37 22 62 32 - - 
Jud. Sighet 180 187 175 179 5 8 17 29 - - 
Jud. Vişeu 226 148 215 142 11 6 27 16 - - 
Jud. Dragomireşti 37 42 34 40 3 2 1 3 - - 
Jud. Tg.Lăpuş 61 96 58 90 3 6 6 7 - - 
Jud. Şomcuta 43 39 39 37 4 2 4 2 - - 
Jud. Zalău 252 233 240 229 12 4 45 43 1 - 
Jud. Şimleu 88 92 86 89 2 3 11 18 - - 
Jud. Jibou - 46 - 45 - 1 - 11 - - 
Total judecătorii 3.317 2.688 3.080 2.558 232 130 354 310 6 6 
Total general 3.492 2.872 3.235 2.718 252 154 368 314 7 6 

 
 



 

Anexa 12 

Structura pedepselor în 2009 
 

Majori condamnaŃi definitiv 
 

Majori 

T
ot

al
 c

on
d.

 
m

aj
or

i 

A
m

en
dă

 
% 

În
ch

is
. 

% 

S
us

pe
nd

. 
C

on
di

Ń. 
a 

ex
ec

ut
. 

P
ed

. 

% 

S
us

pe
nd

. 
S

ub
 

su
pr

av
e-

gh
er

e 

% 

O
bl

ig
ar

ea
 

la
 m

un
că

 

% 

Cluj 859 44 5,12 234 27,24 527 61,35 54 6,29 - - 

BistriŃa 419 49 11,70 116 27,69 246 58,72 8 1,93 - - 

Maramureş 966 126 25 18 170 13 2 3  609  

Sălaj 315 5 1,59 119 37,78 168 53,33 23 7,30 - - 

Total 2559 224 8,75 487 19,03 954 37,28 88 3,44 609 23,80 

 
Minori condamnaŃi definitiv 

 

Minori 
Total 
cond. 
minori A

m
en

dă
 

% 

În
ch

is
. 

% 

M
us

- 
tr

ar
e 

% 

Li
b.

 S
up

 

% 

C
en

tr
u 

re
ed

uc
ar

e 

% 

S
us

. c
on

d.
 

% 

Cluj 78 2 2,56 31 39,74 - - 6 7,69 5 6,41 29 37,18 

BistriŃa 72 1 1,39 14 19,45 2 2,78 13 18,06 1 1,39 41 56,95 

Maramureş. 90 1 1,11 16 17,77 26 28,88 12 13,33 2 2,22 33 36,66 

Sălaj 73 - - 26 35,62 - - 5 6,85 8 10,96 34 46,58 

Total 313 4 1,28 87 27,80 28 8,95 36 11,50 16 5,11 137 43,77 

 
 

 

 



Anexa 13 

SituaŃia arestaŃilor preventiv la judecătorii 
 

Judecătoria 
Nr. arestaŃi preventiv 

aflaŃi pe rol la 31 
dec.2009 

Nr. arestaŃi 
preventiv în cauzele 

intrate în 2009 

Nr. arestaŃi 
menŃinuŃi în 

cauzele 
soluŃionate 

Cluj-Napoca 4 89 79 

Turda - 59 54 

Dej - 11 19 

Gherla 2 23 16 

Huedin 9 10 9 

BistriŃa 15 18 6 

Beclean - 10 5 

Năsăud 2 2 - 

Baia-Mare 67 93 101 

Sighetu MarmaŃiei - 14 14 

Vişeu de Sus - 14 10 

Dragomireşti - 4 3 

Târgul Lăpuş - 9 7 

Şomcuta Mare - 7 - 

Zalău 9 19 22 

Şimleu 8 15 10 

Jibou 9 33 30 

Total judecatorii 125 430 385 
 



Anexa 14 

SituaŃia arestaŃilor preventiv la tribunale 
 

Tribunalul 
Nr. arestaŃi 

preventiv aflaŃi pe 
rol la 31 dec.2009 

Nr. arestaŃi 
preventiv  în 

cauzele intrate în 
2009 

Nr. arestaŃi 
menŃinuŃi în cauzele 

soluŃionate 

Cluj 7 75 39 

BistriŃa 15 19 23 

Maramureş 67 64 46 

Sălaj - 18 17 

Total tribunale 89 176 125 

             

SituaŃia arestaŃilor preventiv la Curtea de Apel Cluj 
 

InstanŃa 
Nr. arestaŃi 

preventiv aflaŃi pe 
rol la 31 dec. 2009 

Nr. arestaŃi 
preventiv în 

cauzele intrate în 
2009 

Nr. arestaŃi 
menŃinuŃi în 

cauzele soluŃionate 

Curtea de Apel 63 619 169 

 

SituaŃia arestaŃilor preventiv la toate instanŃele CurŃii de Apel Cluj 
 

InstanŃa 
Nr. arestaŃi 

preventiv aflaŃi pe 
rol la 31 dec. 2009 

Nr. arestaŃi 
preventiv în 

cauzele intrate în 
2009 

Nr. arestaŃi 
menŃinuŃi în 

cauzele soluŃionate 

Curtea de Apel 63 619 169 

Total tribunale 89 176 125 

Total judecătorii 125 430 385 

Total instanŃe 277 1225 679 

 

 

 



 

Anexa 15 

 
Dinamica stării infracŃionale 

 
 

Total condamnaŃi/tip de infracŃiune 2006 2007 2008 2009 % 
Total condamnaŃi(şi minori)din care: 4.720 4.229 3.492 2.961 -15,21 
Omor 46 35 32 24 -25,00 
Lovituri cauzatoare de moarte 8 5 71 57 -19,72 
Viol 27 34 22 24 +9,1 
Vătămare corporală gravă 125 120 127 88 -30,71 
Furt avut particular 1.375 1.347 851 762 -10,46 
Tâlhărie art.211 224 120 97 123 +26,80 
Înşelăciune art.215 137 120 159 119 -25,16 
Delapidare 45 42 34 20 -41,18 
Furt art.224 - - - - - 
Tâlhărie art.225 - - - - - 
Înşelăciune avut public - - 3 - - 
Ultraj contra autorităŃii 38 37 18 13 -27,78 
Abuz în serviciu 6 - 5 2 -60,00 
NeglijenŃă în serviciu 6 - 3 2 -33,33 
Luare de mită 4 - 8 10 +25,00 
Dare de mită 2 5 1 3 +200,00 
Primire de foloase necuvenite 1 - - - - 
Trafic de stupefiante 22 18 1 1 - 
Trafic de influenŃă 9 5 3 6 +100,00 
Nerespectare regim arme şi muniŃii 3 - - - - 
Ultraj contra bunelor moravuri 23 75 30 22 -26,67 
Trafic de droguri L 143/2000 - 11 2 24 +1100,00 
Trafic de persoane - 4 1 11 +1000,00 
InfracŃiuni privind Legea 78/2000 - - - 1 - 
InfracŃiuni la Legea 8/1996 - - - 2 - 
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Anexa nr. 17 

 

SituaŃia dosarelor cu minori 
 

Nr. dos.penale Nr. dos.civile InstanŃa 
2008 2009 2008 2009 

     
Curtea de Apel Cluj 23 28 79 99 
Tribunalul Cluj  21 25 436 588 
Judecătoria Cluj-Napoca 52 43 801 819 
Judecătoria Turda 24 40 490 504 
Judecătoria Dej 8 18 234 195 
Judecătoria Gherla 13 11 211 219 
Judecătoria Huedin 23 7 81 72 
Tribunalul Maramureş 47 4 454 500 
Judecătoria Baia Mare 56 80 1042 789 
Judecătoria Sighetul MarmaŃiei 30 18 295 274 
Judecătoria Vişeu de Sus 22 18 243 254 
Judecătoria Dragomireşti - 6 45 60 
Judecătoria Târgu-Lăpuş 10 6 121 95 
Judecătoria Şomcuta Mare 4 7 62 37 
Tribunalul BistriŃa-Năsăud 4 1 150 115 
Judecătoria BistriŃa 41 53 434 456 
Judecătoria Năsăud 16 10 263 263 
Judecătoria Beclean 3 1 160 121 
Tribunalul Sălaj 23 24 185 254 
Judecătoria Zalău 51 19 782 900 
Judecătoria Şimleu 16 16 247 359 
Judecătoria Jibou - 7 8 194 
TOTAL Curtea de Apel 23 28 79 99 
TOTAL Tribunale 95 54 1225 1457 
TOTAL Judecătorii 369 360 5519 5611 
TOTAL GENERAL 487 442 6823 7167 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 18 

 
Cereri formulate în baza Legii 544/2001 

în cursul anului 2009 
 

Nr.crt.   
1. Total solicitări informaŃii 67 
2. Domenii de interes  

   a) informaŃii referitoare la dosare 60 
   b) informaŃii privind tipurile de 
cauze aflate pe rolul CurŃii de Apel 
Cluj 

2 

   c) informaŃii referitoare la 
magistraŃi şi alte categorii de 
personal  

1 

   d)informaŃii referitoare la Comisia 
de verificare a averilor de pe lângă 
Curtea de Apel Cluj 

 

 

   e)altele  

3. Numărul solicitărilor respinse:   
   a) ca cereri de informaŃii care nu 
fac obiectul Legii nr.544/2001 7  

   b) ca nefiind de competenŃa 
CurŃii de Apel Cluj  

4. InformaŃii solicitate:  
   a) pe suport de hârtie sau fax 14  
   b) pe suport electronic 23 

5. ReclamaŃii administrative:  
6. Plângeri în instanŃă:  
7. Costuri totale ale biroului:  
 Sumele totale încasate pentru 

servicii de copiere  

8. SolicitanŃii informaŃiilor de interes 
public:  

   a) persoane fizice 6 
   b) jurnalişti 58 

 

   c) persoane juridice 3 
9. Număr estimativ de vizitatori ai 

punctului de informare-
documentare: 

5 vizitatori pe zi 
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