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CUVÂNT	ÎNAINTE	
 

Acest document a fost realizat în cadrul unui proiect al Centrului de Analiză şi Dezvoltare Instituţională-
Eleutheria, în parteneriat cu Konrad Adenauer Stiftung-Rule of Law Program South East Europe, intitulat 
"Drafting a long-term strategy reform for the Romanian justice system", defăşurat în perioada aprilie-
decembrie 2010. 

Ideea proiectului s-a născut dintr-o dublă constatare. Pe de o parte, în ultimii 20 de ani, de cele mai multe 
ori, viziunea strategică privitoare la justiţie s-a cristalizat pe termen scurt sau cel mult mediu. Pe de altă 
parte, după aderarea la UE, nu a mai existat o strategie unică pentru justiţie, existând în schimb diferite 
documente strategice ale diferitelor instituţii şi autorităţi implicate în funcţionarea sistemului.  

Ca atare, proiectul, pornind de la un inventar al problemelor şi slăbiciunilor actuale, propune un exerciţiu de 
imaginaţie, încercând să răspundă la întrebarea: „Cum ne-am dori să funcţioneze justiţia în 2020?”  

Proiectul stă sub semnul diversităţii – diversitate atât în ceea ce priveşte domeniile supuse analizei, cât şi 
în ceea ce priveşte specializarea autorilor săi. Astfel, sunt abordate domenii precum: instabilitatea 
legislativă şi instituţională, lupta împotriva corupţiei, recrutarea, formarea profesională şi cariera 
magistraţilor, componenţa şi funcţionarea Curţii Constituţionale sau a Consiliului Superior al Magistraturii, 
competenţa actuală şi viitoare ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, eficienţa procedurilor, accesul la 
jurisprudenţă şi relaţia cu presa. Analiza nu ocoleşte subiecte controversate sau de strictă actualitate: cine ar 
trebui să gestioneze bugetul justiţiei?, cum ar trebui să se realizeze promovarea la Înalta Curte?, cum se 
poate asigura un just echilibru între independenţă şi responsabilitate?, cine şi cum ar trebui să măsoare 
calitatea justiţiei ca serviciu public?   

Perspectiva pe care o oferă această analiză domeniilor amintite este una diversă, pe măsura diversităţii 
specializării experţilor care au contribuit: magistraţi de la diferite nivele de jurisdicţie, avocaţi, profesori 
universitari, reprezentanţi ai societăţii civile sau funcţionari ai Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

Concluziile şi recomandările conţinute reprezintă opinia personală a autorilor şi nu angajează instituţii sau 
autorităţi. În nici un caz aceste concluzii şi recomandări nu sunt singurele posibile sau corecte. De 
altfel, principalul obiectiv este acela de a hrăni dezbaterea publică cu idei şi argumente într-un moment 
când acestea sunt mai necesare ca niciodată. Recenta constituire a noului CSM va fi foarte probabil urmată 
de un proces de cristalizare a noilor sale obiective strategice. Acestea ar trebui armonizate cu demersul 
strategic iniţiat deja de MJ şi completate cu contribuţia altor profesii juridice ce concură la realizarea actului 
de justiţie. precum şi cu perspectiva justiţiabililor şi a populaţiei în general. În sfârşit, în opinia autorilor, 
obiectivele şi măsurile propuse prin acest document trebuie privite în ansamblu. Niciuna dintre ele, 
considerată izolat, nu va putea produce efecte semnificative, iar eficienţa unora depinde în mod decisiv de 
adoptarea simultană a altora.  

Această analiză este structurată pe mai multe capitole, ce grupează fiecare mai multe teme. Fiecare temă 
abordată conţine o descriere a situaţiei şi a problemelor actuale, o enunţare a principalelor obiective 
strategice pentru următorii zece ani şi continuă cu detalierea măsurilor necesare, în viziunea autorilor, 
pentru atingerea acestor obiective. Pentru uşurinţa lecturii, analiza detaliată realizată în cadrul fiecărui 
capitol este precedată de o sinteză a argumentelor. 
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CAPITOLUL		I	

Curtea	Constituţională.	Stabilitatea	normativă	şi	instituţională.	
Dezvoltarea	politicilor	publice	pentru	justiţie	
 

 

Sinteza argumentelor 

Prin analizarea modului în care funcţionează în prezent sistemul judiciar raportat la reglementările din 
Constituţie, am identificat două probleme de esenţă ale acestuia: constituirea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale şi evidenta instabilitate legislativă şi instituţională.  

În primul rând, ne-am pus problema de ce Curtea Constituţională, care ar trebui să fie instituţia care să 
asigure echilibrul între puterile statului şi care ar trebui să vegheze la respectarea supremaţiei legii 
fundamentale, nu a reuşit până în prezent decât parţial să îşi îndeplinească rolul? În opinia noastră, cel mai 
important motiv al eşecului se datorează faptului că în prezent judecătorii Curţii Constituţionale sunt numiţi 
în principal pe criterii pur politice şi nu sunt, de cele mai multe ori, şi specialişti în drept constituţional. 
Aşadar, considerăm că o primă măsură de „redresare” a instanţei constituţionale ar trebui să fie schimbarea 
modului de numire a judecătorilor. În opinia noastră, o variantă optimă ar fi ca propunerile pentru viitorii 
judecători să vină de la cele mai importante facultăţi de drept din ţară, adică de la instituţii nesubordonate 
politic, după o procedură publică de depunere a candidaturilor, urmând apoi ca dintre candidaţi să aleagă 
proporţional Parlamentul, Preşedinţia şi CSM. De asemenea, în viziunea noastră, una dintre condiţiile 
preliminare pentru a putea candida la funcţia de judecător la Curtea Constituţională ar fi ca, atât în 
momentul depunerii candidaturii cât şi în ultimii cinci ani, persoana să nu fi făcut parte dintr-un partid 
politic. 

A doua problemă majoră pe care am sesizat-o este instabilitatea legislativă şi instituţională care afectează în 
prezent sistemul judiciar. Cu alte cuvinte, la o scurtă analiză a statisticilor, am observat că, în ultimii ani, a 
avut loc o inflaţie uriaşă de legi şi ordonanţe de urgenţă. Acest fapt indică atât o funcţionare proastă a 
Parlamentului, care este titularul funcţiei legislative, cât şi un dezechilibru evident între Parlament şi 
Guvern. Mai exact, în baza textului Constituţiei, prin emiterea unui număr impresionant de ordonanţe de 
urgenţă, Guvernul s-a transformat în putere legiuitoare. Chiar dacă asistăm în ultimii doi ani la o tendinţă 
descendentă, credem că este necesară remedierea dezechilibrului printr-o exigenţă sporită a Curţii 
Constituţionale în examinarea respectării cerinţei constituţionale a urgenţei în promovarea ordonanţelor de 
urgenţă. De asemenea, pentru a se asigura o bună funcţionare a funcţiei legislative a Parlamentului, ar trebui 
sporit controlul prealabil al proiectelor de acte normative propuse spre adoptare, astfel încât să nu se adopte 
sute de proiecte de acte normative, pentru a se constata ulterior că sunt neadaptate realităţilor sociale, fiind 
necesar ca acestea să fie modificate sau scoase din vigoare. Apreciem că sporirea controlului prealabil s-ar 
putea realiza prin creşterea rolului Consiliului Legislativ şi prin implementarea unui sistem de dezbateri 
profesionale al proiectelor de acte normative. 

 

 

 

 

 

 

 



	

6 

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ 

a) Situaţia actuală – identificare a problemelor 

Instituţie creată cu scopul de a asigura respectarea Constituţiei şi a echilibrului între puterile 
statului, instanţa constituţională a eşuat, cel puţin parţial, în atingerea ambelor obiective, soluţiile 
stârnind de multe ori critici vehemente în lumea juridică. Cauzele lipsei de credibilitate şi 
legitimitate a jurisprudenţei acesteia se pliază, în principal, pe două deficienţe structurale rezultate 
atât din textul legii fundamentale, cât şi din practica politică instituită în cei aproape 20 de ani de 
funcţionare a instituţiei.  

Prima cauză îşi are originea în modul de numire a judecătorilor Curţii. De-a lungul celor 20 de 
ani de funcţionare, instanţa constituţională română a regrupat prea rar constituţionalişti ori alţi 
specialişti de valoare incontestabilă, fiind preferaţi de multe ori în calitate de judecători persoane a 
căror experienţă profesională nu era neapărat legată de dreptul constituţional, însă beneficiari ai 
unui sprijin politic necesar în condiţiile în care numirea se face discreţionar de către organe 
politice. Neaplicarea unor condiţii obiective şi restrictive pentru selectarea candidaţilor a condus la 
crearea unei instituţii care s-a manifestat atât ca una subordonată politic, cât şi ca o instituţie 
incapabilă să asigure protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Curtea Constituţională a 
constatat în mod constant constituţionalitatea unor prevederi considerate, la fel de constant, de 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului ca fiind, prin ele însele, contrare drepturilor fundamentale 
ale persoanei, precum unele dispoziţii din legislaţia taxelor de timbru, cea privitoare la arestarea 
preventivă în faza de urmărire penală sau interceptarea convorbirilor telefonice, legislaţia specială 
privitoare la case naţionalizate sau cea privind exercitarea căilor extraordinare de atac, mai ales în 
materie civilă etc.  

A doua cauză a eşecului instituţiei, mai puţin importantă, derivă din limitarea prea drastică a 
competenţelor sale. Curtea Constituţională nu se poate pronunţa asupra dispoziţiilor din legi şi 
ordonanţe decât în măsura în care acestea sunt în vigoare, în condiţiile în care norme ieşite din 
vigoare continuă să producă efecte juridice asupra unor situaţii intervenite în momentul în care 
acestea se aflau în vigoare, iar lipsa unui control de constituţionalitate poate perpetua efectele unei 
norme contrare legii fundamentale.  

O altă cauză, între timp soluţionată, a constituit-o mulţi ani abuzul de excepţii de 
neconstituţionalitate ridicate în faţa instanţelor, pentru a profita de efectul suspensiv, la acel 
moment, al trimiterii la Curtea Constituţională. Aceasta conducea la decizii repetitive, inutile, de 
declarare a constituţionalitǎţii unor dispoziţii legale, ceea ce avea drept efect risipa de mijloace şi 
imposibilitatea concentrării resurselor Curţii pe chestiunile cu adevărat importante. A fost necesară 
eliminarea efectului suspensiv al excepţiilor de neconstituţionalitate, însă această măsură trebuie 
însoţită de reglementarea unei proceduri cu termene scurte în cauzele cu persoane private de 
libertate. 

b) Obiective pe termen mediu 

- creşterea legitimităţii şi credibilităţii Curţii Constituţionale; 
- creşterea posibilităţii acesteia de intervenţie în sistemul juridic, în scopul asigurării 

compatibilităţii legislaţiei adoptate cu obligaţiile impuse legiuitorului prin prevederile 
constituţionale. 
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c) Măsuri de implementare 

Primul obiectiv implică modificarea Legii nr. 47/1992 în ceea ce priveşte procedura de desemnare 
a judecătorilor Curţii Constituţionale. Pentru a înlătura posibilitatea de desemnare a candidaţilor pe 
criterii politice şi a creşte probitatea morală şi profesională a judecătorilor, este necesară 
întocmirea listei candidaţilor de către organisme ori instituţii nesubordonate politic, în urma unei 
proceduri publice de depunere a candidaturilor. Un astfel de model poate fi creat prin legiferarea 
desemnării fiecărui candidat de pe o listă de trei persoane alcătuită de reprezentanţi ai principalelor 
facultǎţi de drept. Parlamentul, Preşedinţia şi CSM1 vor desemna fiecare câte o treime dintre 
judecătorii Curţii Constituţionale din lista astfel întocmită. De asemenea, se impune completarea 
condiţiilor necesare pentru a candida la funcţia de judecător al Curţii Constituţionale, prin 
interdicţia de a candida a persoanelor care au avut calitatea de membru al unui partid politic în 
ultimii cinci ani.  

Al doilea obiectiv implică o reformă a competenţelor Curţii Constituţionale, prin posibilitatea de 
se pronunţa şi asupra normelor care au ieşit din vigoare, dar de care depinde modul de soluţionare 
a unei cauze. 

 

STABILITATEA NORMATIVĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ 

a) Situaţia actuală – identificare a problemelor 

Sistemul juridic român este marcat de o importantă instabilitate legislativă, dublată de o inflaţie 
legislativă. Statistica activităţii legislative a Parlamentului şi a Guvernului din ultimii cinci ani 
(Anexa I)2 confirmă aceste concluzii. Astfel, în 2010 au fost adoptate 223 de legi şi 122 de 
ordonanţe ale Guvernului, în 2009 au fost adoptate 391 de legi şi 138 de ordonanţe, în 2008 au fost 
307 legi şi nu mai puţin de 268 de ordonanţe ale Guvernului, în 2007 Parlamentul a adoptat 383 
legi, iar Guvernul 200 de ordonanţe şi, în fine, în 2006 au fost adoptate 514 legi şi 201 ordonanţe. 
Cifrele sunt impresionante şi permit concluzia existenţei unei inflaţii legislative la nivelul statului 
român3. 

Problema ridicată de numărul foarte ridicat de norme juridice adoptate anual este dublată de 
instabilitatea legislativă, cadrul juridic fiind frecvent supus unor modificări, ceea ce indică o 
pregătire improprie a adoptării actelor normative. Astfel, dintre legile adoptate în 2010, 46 % au 
drept scop modificarea ori abrogarea altor acte normative, iar aproximativ 20 % din legile adoptate 
modifică ori abrogă legi ori ordonanţe adoptate în ultimii trei ani. De asemenea, dintre ordonanţele 
guvernului din 2010, jumătate au fost adoptate cu scopul de a modifica regimul juridic existent, iar 
15 % dintre ordonanţele adoptate de Guvern modifică ori abrogă acte normative adoptate în ultimii 
trei ani. Procentele se păstrează oarecum apropiate prin analiza cantitativă a activităţii legislative a 
Parlamentului şi a Guvernului în ultimii 5 ani (anexa II). 

Pe de altă parte, situaţia concretă indică o activitate legislativă extrem de intensă a Guvernului, 
profitând de instituţia delegării legislative permise de art. 115 din Constituţie, inflaţia de ordonanţe 

                                                 
1 Având în vedere că unul dintre obiectivele Curţii Constituţionale este asigurarea echilibrului între puterile statului, 
apare ca firească desemnarea unei treimi din membri de către puterea judecătorească; 
2 Pentru 2010, statistica include normele adoptate până la 1 noiembrie; 
3 Spre comparaţie, în Belgia, în 2010 au fost adoptate 121 de acte normative cu valoare de lege, în 2009 sunt 129 astfel 
de acte, iar în 2008, 76 de acte normative. În Polonia, datele statistice indică adoptarea a aproximativ 150 de acte 
normative pe an, în Ungaria sub 100 de acte normative cu valoare de lege anual. Nici măcar Italia, recunoscută pentru 
inflaţia legislativă care îi afectează sistemul legislativ, nu se apropie de cifrele arătate mai sus, în condiţiile în care 
numărul actelor normative care intră în vigoare anual este puţin peste 200; 
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de urgenţă, acte nesupuse vreunei forme de dezbatere anterior intrării în vigoare prin natura lor, 
contravine dispoziţiilor constituţionale care consacră rolul legislativ Parlamentului şi ridică 
excepţia la rang de regulă. Chiar dacă ultimii doi ani dovedesc o tendinţă descrescătoare 
semnificativă, observaţia de mai sus nu rămâne lipsită de relevanţă. O parte semnificativă a 
activităţii parlamentare este consacrată dezbaterii unor acte normative deja în vigoare, iar o bună 
parte din acestea sunt modificate sau abrogate în Parlament (anexa III). Lipsa unei dezbateri a 
textului acestora creşte gradul de instabilitate legislativă, în condiţiile în care circa o pătrime din 
ordonanţele guvernului sunt modificate la mai puţin de un an de la adoptarea lor (anexa IV). De 
asemenea, în mod constant, Guvernul ignoră voinţa legiuitorului modificând prevederi adoptate 
prin lege de către Parlament (anexa V). 

Rolul Parlamentului ca principală sursǎ de reglementare este astfel evitat, în contextul luptei 
politice, creându-se imaginea unei instituţii ineficiente şi în care deciziile luate sunt tributare unor 
interese de grup.  

În acest context şi legat de cele de mai sus, este de remarcat şi faptul că urmǎrile unor modificări 
legislative nu sunt suficient evaluate, nu există, chiar în cazul unor legi de o importanţă 
covârşitoare, studii de impact anterioare intrǎrii lor în vigoare. Studiile de impact ar trebui 
folosite şi pentru evaluarea mijloacelor care vor fi necesare pentru eficienta aplicare a legii, 
inclusiv în ceea ce priveşte resursele materiale şi umane (unele schimbări de competență între 
instanțe au condus la imposibilitatea aplicării legii şi blocarea sistemului, a se vedea OUG nr. 
58/2003 prin care competenţa judecǎrii recursurilor în materie civilǎ era atribuită Curţii Supreme 
de Justiţie). Unele acte normative nu îndeplinesc condiţiile pe care CEDO le cere, în jurisprudenţa 
sa, unei legi4. În egală mǎsurǎ, inflaţia legislativǎ şi lacunele legislative pun în pericol activitatea 
de aplicare a legii. 

Sistemul judiciar nu a fost nici el ocolit de fenomenele inflaţiei şi instabilitǎţii legislative. Legile 
care guvernează sistemul judiciar au suferit şi ele multiple modificări, unele reieşind dintr-o realǎ 
problemǎ a sistemului, altele profund conjuncturale5, în vederea satisfacerii unor interese de 
moment. Spre exemplu, Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 
proceselor, recent intrată în vigoare, impune modificări de competenţǎ în materie penalǎ, fǎrǎ a fi 
evident de câţi judecători va fi nevoie pentru fiecare dintre nivelele instanţelor. 

Un alt exemplu elocvent îl constituie Articolul 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, care reglementează condiţiile în care se poate face numirea în 
magistratură. La data adoptării acestui text de lege, se permitea numirea în magistratură, fără 
concurs, a persoanelor care au îndeplinit funcţia de judecător sau procuror cel puţin 10 ani şi care 
şi-au încetat activitatea din motive neimputabile. Acest articol a fost modificat prin OUG nr. 
100/2007 din 4.10.2007 (prin pare se abrogă articolele care făceau posibilă admiterea în 
magistratură fără concurs). OUG nr. 100 a fost aprobată prin Legea nr. 97/2008 din 14 aprilie 
2008, prin care s-a reintrodus posibilitatea intrǎrii în magistratură fără concurs, chiar pentru o plajă 
mai largă de categorii de persoane decât forma iniţială a legii. La numai 10 zile, prin OUG nr. 
46/2008 din 24.04.2008, „ţinând cont de faptul că modalitatea de acces în magistratură fără 
concurs, pe baza unui interviu susţinut la secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al 
Magistraturii, a fost criticată în Raportul intermediar al Comisiei Europene din 4 februarie 2008 
privind progresele realizate în România în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare, 
făcându-se referire la faptul că aproximativ jumătate din recrutările în sistemul judiciar au fost 
realizate pe bază de interviuri şi de vechime, fără a controla capacitatea sau pregătirea 

                                                 
4 A se vedea, cu titlu de exemplu, hotărârea în cauza Dumitru Popescu (2) împotriva României din 26 aprilie 2007; 
5 A se vedea, cu titlu de exemplu, unele prevederi din OUG nr. 100/2007; 
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profesională a magistratului astfel selectat”, se abrogă alineatele care permiteau admiterea în 
magistratură fără concurs.  

Pe de altă parte, punctul de vedere al CSM nu a fost întotdeauna solicitat sau luat în considerare 
atunci când au fost discutate legi importante pentru funcţionarea sistemului judiciar. Chiar şi 
atunci când e făcută, consultarea magistraţilor apare uneori ca formală, fiind percepută de aceştia 
ca un efort inutil, soluţiile propuse oricum nefiind luate în considerare şi fiind încă o sarcină 
administrativă care impietează asupra timpului dedicat dosarelor. 

b) Obiective pe termen mediu 

- reducerea instabilităţii legislative; 
- reducerea rolului legislativ al Guvernului şi creşterea rolului Parlamentului ca unică putere 

legiuitoare a ţării; 
- creşterea intensităţii şi importanţei dezbaterilor publice asupra actelor normative anterior 

adoptării lor, inclusiv în cadrul corpului magistraţilor. 
 

c) Măsuri de implementare 

Pentru atingerea primului obiectiv se impune creşterea rolului Consiliului Legislativ în vederea 
împiedicării suprapunerilor legislative şi a asigurării respectării dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 
privitoare la tehnica legislativă. Considerăm necesară reaşezarea instituţiei Consiliului Legislativ 
pe alte coordonate, astfel încât avizarea proiectelor de lege şi a propunerilor legislative să vizeze 
nu doar elementele intrinseci, formale, ale actului normativ, ci şi calitatea soluţiilor propuse şi  
integrarea acestuia în sistemul juridic român. Se impune, de asemenea, pentru atingerea primului 
obiectiv, modificarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă în sensul instituirii 
obligativităţii preambulului ori a unei alte forme de justificare a necesităţii adoptării unei norme 
juridice şi explicarea a voinţei legiuitorului, după modelul reglementărilor comunitare. O astfel de 
obligativitate, însoţită de o formă de control al respectării obligaţiilor instituite în sarcina 
iniţiatorilor unui proiect de lege, permite o mai uşoară verificare a necesităţii adoptării normei şi a 
efectelor produse de aceasta în sistemul juridic. 

De asemenea, prin ameliorarea calităţii proiectelor propuse spre adoptare se poate reduce 
instabilitatea legislativă. Acest lucru poate fi urmărit şi prin întărirea departamentelor de 
specialitate ale MJ, CSM şi INM (prin îmbunătăţirea constantă a resurselor umane de care dispun, 
atragerea unor specialişti din mediul universitar, din mediul privat, a unor practicieni din sistemul 
judiciar, selectaţi pe baze concurenţiale). Studiile de impact ar trebui să aibă în vedere atât 
resursele implicate, cât şi efectele pe care modificarea legislativă le-ar avea asupra procedurilor 
judiciare/administrative. 

Pentru atingerea celui de-al doilea obiectiv este necesară, cel puţin, verificarea mai riguroasă, de 
către Curtea Constituţională a respectării condiţiei constituţionale a urgenţei pentru adoptarea de 
către Guvern a OUG. Curtea Constituţională, indiferent de compunerea acesteia, s-a dovedit de-a 
lungul timpului mult prea laxă în aprecierea îndeplinirii condiţiilor prevăzute în art. 115 din 
Constituţie şi a permis subrogarea Guvernului în rolul legiuitorului. Soluţia radicală a  modificării 
textului constituţional în sensul eliminării delegării legislative sub forma ordonanţelor de urgenţă 
dintre atribuţiile Guvernului, cu paleativul instituirii unor proceduri parlamentare de urgenţă 
pentru asigurarea legiferării rapide în situaţii excepţionale care nu suportă amânare, pare greu de 
imaginat în contextul actual naţional şi internaţional.  
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În fine, al treilea obiectiv poate fi atins tot prin modificarea dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 şi 
instituirea unui sistem de control al respectării acesteia, în sensul instituirii unui sistem real de 
dezbatere asupra proiectelor de lege şi a propunerilor legislative. Actualul sistem de dezbatere 
publică nu şi-a atins decât rareori obiectivele, astfel încât se impune instituirea unui sistem de 
dezbatere profesională, în plus faţă de cea publică, prin obligativitatea solicitării unor puncte de 
vedere asupra proiectelor şi propunerilor legislative din partea organizaţiilor profesionale ce 
funcţionează în domeniul în cauză şi, eventual, din partea principalelor instituţii însărcinate cu 
viitoarea aplicare a actelor legislative adoptate. Un astfel de sistem este funcţional în numeroase 
state europene6 şi are rolul de a preveni intrarea în vigoare a unor norme neadaptate complet 
realităţilor sociale, fiind necesară modificarea ori abrogarea lor la scurt timp de la data intrării în 
vigoare. 

O conlucrare mai strânsă între MJ şi CSM trebuie avută în vedere, dat fiind că este important să se 
câştige aprobarea corpului magistraţilor în implementarea proiectelor privitoare la justiţie. În acest 
sens, chiar CSM ar trebui să lucreze în vederea eficientizării consultării magistraţilor cu privire la 
iniţiativele legislative sau la politicile publice pe care le supune dezbaterii. O soluţie care ar 
responsabiliza toţi actorii acestui proces ar putea fi afişarea tuturor iniţiativelor primite, cu 
indicarea autorului, precum şi soarta acestor propuneri (au fost promovate sau nu). La aceasta se 
pot adăuga modernizarea modalităţii de consultare, prin adăugarea unei posibilităţi de completare, 
on line, a unor chestionare pe baza unor coduri de acces, respectarea unor termene rezonabile de 
răspuns, chestionarea magistraţilor în mod punctual doar asupra unor chestiuni (esenţiale) din 
proiectele de legi etc. 

 

Anexa I 

Numărul de legi şi ordonanţe de Guvern adoptate în perioada 2006-20107 

An Legi Ordonanţe Total 

2006 514 201 715 

2007 383 200 583 

2008 307 268 575 

2009 391 138 529 

2010 223 122 345 

 

Anexa II 

Procentul de acte normative de modificare a unor acte anterioare în perioada 2006-20108 

An Legi Ordonanţe 

                                                 
6 A se vedea, cu titlu de exemplu: Belgia, Olanda, Spania; 
7 Pentru 2010, datele sunt cele valabile la 1 noiembrie; 
8 Pentru 2010, datele sunt cele valabile la 1 noiembrie; 
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Total  
Modificare 
a regimului 
anterior9 

Procent  Total  
Modificare 
a regimului 
anterior 

Procent  

2006 514 228 45% 201 99 49% 

2007 383 199 51% 200 96 48% 

2008 307 133 43% 268 141 52% 

2009 391 154 39% 138 61 44% 

2010 223 104 46% 122 60 49% 

 

Anexa III 

Procentul de legi privitoare la aprobarea sau respingerii unor ordonanţe ale Guvernului în perioada 
2006-201010 

An Număr total de legi 
Legi privitoare la 
ordonanţe 

Procent  

2006 514 207 40% 

2007 383 163 42% 

2008 307 156 51% 

2009 391 261 66% 

2010 223 95 42% 

 

An 
Legi privitoare la 
ordonanţe 

Legi de aprobare cu modificări sau 
de respingere a ordonanţelor 

Procent  

2006 207 113 54% 

2007 163 96 58% 

2008 156 69 44% 

2009 261 106 40% 

2010 95 41 43% 

                                                 
9 Prin norme care modifică regimul anterior se înţeleg normele care au fost instituite cu scopul de a modifica sau 
abroga o altă dispoziţie în vigoare. Nu sunt incluse în această categorie normele care instituie un nou regim juridic al 
unor instituţii de drept, care înlocuiesc o normă juridică, modificând-o în întregime; 
10 Pentru 2010, datele sunt cele valabile la 1 noiembrie; 
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Anexa IV 

Procentul de ordonanţe ale Guvernului modificate la mai puţin de un an de la adoptarea lor în 
perioada 2006-201011 

An 
Număr total 
ordonanţe 

Ordonanţe modificate la mai puţin de un an de 
la adoptarea lor 

Procent  

Prin lege Prin ordonanţe Total  

2006 514 103 11 114 22% 

2007 383 92 16 108 28% 

2008 307 64 25 89 29% 

2009 391 91 8 99 25% 

2010 223 35 7 42 18% 

 

Anexa V 

Procentul de ordonanţe ale Guvernului care modifică legi în perioada 2006-201012 

An Număr total de ordonanţe 
Număr de ordonanţe ce 
modifică legi 

Procent  

2006 201 50 25% 

2007 200 52 25% 

2008 268 72 28% 

2009 138 25 18% 

2010 122 28 23% 

 
 
 

DEZVOLTAREA POLITICILOR PUBLICE PENTRU JUSTIŢIE ŞI EXERCIŢIUL 
INIŢIATIVEI LEGISLATIVE ÎN DOMENIU 

a) Situaţia actuală – identificare a problemelor 
 

Din punct de vedere constituţional şi legal, CSM a dobândit în ultimii 10 ani cele mai multe dintre 
atribuţiile executive privitoare la justiţie. Astfel, atribuţiile pe care le exercita în mod tradiţional 
MJ în legătură cu resursele umane (recrutare, formare, carieră), cu controlul profesional şi 

                                                 
11 Pentru 2010, datele sunt cele valabile la 1 noiembrie; 
12 Pentru 2010, datele sunt cele valabile la 1 noiembrie; 
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răspunderea disciplinară au fost transferate către CSM. Unele dintre aceste atribuţii sunt exercitate 
în mod direct, altele prin intermediul INM. 

Aşadar, CSM are astăzi cele mai multe dintre atribuţiile prin care justiţia, ca putere, se poate 
autoguverna şi îşi poate creşte calitatea ca serviciu public. Totuşi, deocamdată, putem vorbi mai 
mult de un deziderat decât de o realitate. De ce? Sunt cel puţin trei motive care explică această 
precaritate funcţională.  

În primul rând, transferul de atribuţii executive dinspre puterea executivă înspre puterea 
judecătorească nu a fost însoţit de transferul capacităţii de a dezvolta politici publice pentru 
justiţie. Astfel, deşi multe din deciziile privitoare la reforma în justiţie au fost precedate de studii, 
iar soluţiile propuse au fost luate după consultarea magistraţilor şi testate în instanţe pilot, totuşi au 
fost cel puţin la fel de numeroase situaţiile în care astfel de decizii au fost luate pe baze strict 
empirice.  

A doua constatare e legată de capacitatea sistemului de a se autoregla şi de a se adapta la cerinţele 
societăţii, care rămâne limitată. De exemplu, încă nu a fost dezvoltat un sistem de evaluare 
regulată a satisfacţiei utilizatorilor justiţiei13. În plus, deşi CSM prezintă anual un raport privind 
starea justiţiei, încă nu există un sistem de măsurare a calităţii în justiţie.  

O precondiţie pentru elaborarea unui set de politici publice fundamentate în mod serios este legată 
de sistemul statistic. E necesar un sistem de colectare a datelor: simplu, de încredere, unitar care 
să furnizeze o poză corectă a realităţilor din justiţie. Or, pentru moment, sistemul e unul greoi, 
complicat şi produce date ce nu pot fi comparate între instanţe şi instituţii. Chiar definirea 
indicatorilor statistici necesită o revizuire astfel încât datele colectate să poată fi folosite în 
definirea politicilor publice viitoare şi în legătură cu proiectul măsurării calităţii în justiţie. Mai 
mult, în definirea acestor indici statistici ar trebui să se ţină cont de soluţiile agreate la nivel 
european14. Pentru moment, modulul statistic din cadrul sistemului ECRIS nu este funcţional, 
aplicându-se în continuare programul cadru de colectare a datelor stabilit de MJ („Abacul 
Judiciar”). Atât personalul care se ocupă de colectarea datelor (în fapt, grefieri reprofilaţi), cât şi 
cel care are atribuţia analizei este insuficient şi insuficient format. Dincolo de verificarea 
operativităţii, datele colectate nu par să fundamenteze niciun fel de decizii legate de sistem, deşi 
unele tendinţe sunt uşor observabile (de exemplu, creşterea infracţionalităţii în rândul minorilor, a 
litigiilor în materia asigurarilor sociale cantonate strict în aria greşelilor de aplicare a coeficienţilor 
etc.). 

În sfârşit, odată cu integrarea în UE, sistemul are nevoie să îşi definească noi obiective prioritare şi 
să dezvolte o politică de cooperare cu alte ţări membre şi de asistenţă regională. Pentru moment o 
astfel de politică europeană şi regională lipseşte.  

În plus, având în vedere că atribuţiile privitoare la justiţie sunt împărţite între diferite instituţii (MJ, 
MP, CSM, INM, SNG, instanţe etc.), dar şi faptul că la realizarea actului de justiţie participă şi 
avocaţii, experţii sau poliţia judiciară este evident că orice strategie pentru justiţie trebuie să fie 
rezultatul unui efort colectiv de cooperare inter-instituţională. 

 
 
 

                                                 
13 A se vedea, între altele, Studiul privind sistemele judiciare din Europa, Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei, 
iulie 2006; Concluziile Barometrului sistemului  judiciar 2008, IPP şi INM, aprilie 2008;  
14 A se vedea, Studiul privind sistemele judiciare din Europa, Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei, 2010; 
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b) Obiective pe termen mediu 
 

- creşterea capacităţii sistemului judiciar de a dezvolta şi implementa politici publice pentru 
justiţie; 

- măsurarea cu regularitate a calităţii justiţiei, inclusiv prin luarea în considerare a satisfacţiei 
beneficiarilor acestui serviciu public; 

- definirea cu regularitate a a obiectivelor strategice, inclusiv a politicilor europene şi 
regionale pentru justiţie, pe baza unui mecanism de cooperare inter-instituţională. 
 

c) Măsuri de implementare  
 

În ceea ce priveşte primul obiectiv, este necesară întărirea capaciăţii CSM de a dezvolta şi 
implementa politici publice corespunzător atribuţiilor de administrare a justiţiei pe care le-a 
preluat. Procesul de reformă a justiţiei nu poate înregistra progrese semnificative şi durabile în 
absenţa unui set de politici publice fundamentate în mod serios, pe baza unei expertize de 
specialitate. Altfel spus, e nevoie de generalizarea sistemului de adoptare a soluţiilor de viitor 
pentru sistemul judiciar cu consultarea magistraţilor şi a asociaţiilor profesionale ale acestora, 
testarea efectelor practice ale soluţiilor propuse, documentarea soluţiilor similare adoptate în alte 
sisteme juridice. În opinia noastră, dezvoltarea acestei capacităţi presupune instituirea unui sistem 
de cooperare între CSM, MJ şi INM. Astfel, CSM ar trebui să definească direcţiile de analiză, iar 
analiza propriu-zisă a diferitelor alternative, a documentării soluţiilor aplicate în alte sisteme de 
drept, precum şi testarea efectelor practice ale propunerilor reţinute în cadrul unor proiecte pilot, 
consultarea magistraţilor şi partenerilor acestora, precum şi a asociaţiilor profesionale, revenind 
departamentului de politici publice din cadrul INM. Desigur, evaluarea, aprobarea şi aplicarea 
politicilor publice elaborate de INM ar rămâne în competenţa exclusivă a CSM. Dar experienţa 
câştigată de INM în activitatea sa de aproape două decenii, flexibilitatea instituţională 
(posibilitatea folosirii unor specialişti în cadrul unor colaborări cu normă parţială) sau concentrarea 
de experţi şi expertiză în domeniul justiţiei ar putea fi astfel mai bine valorificate. În sfârşit, în 
măsura în care punerea în practică a unora dintre soluţiile documentate de INM şi reţinute spre 
aplicare de către CSM ar presupune modificări legislative, propunerile în cauză ar urma să fie 
transmise de CSM către MJ. Colaborarea tripartită ar putea funcţiona în egală măsură şi în sens 
invers, astfel încât diferitele propuneri de modificări legislative în domeniul justiţiei iniţiate de MJ 
să fie documentate şi analizate de CSM cu sprijinul departamentului specializat din cadrul INM. 

Un al doilea obiectiv vizează instituirea unui mecanism regulat (anual sau o dată la doi ani) de 
măsurare a calităţii justiţiei, mecanism care să înglobeze percepţia beneficiarilor justiţiei cu privire 
la performanţele acesteia. Atingerea acestui obiectiv presupune:  

- parcurgerea mai multor etape şi anume definirea a ce se măsoară, în ce domenii, 
conform căror criterii şi metode precum şi a standardelor de calitate (când 
rezultatele sunt bune, acceptabile sau îngrijorătoare?); 

- identificarea unui just echilibru între criterii obiective şi subiective, între măsurători 
în interiorul sistemului şi cuantificarea opiniei beneficiarilor actului de justiţie;  

- construirea unui modul de statistică judiciară simplu, de încredere, unitar, care să 
furnizeze o poză corectă a realităţilor din justiţie; 

- realizarea acestor măsurători, cel puţin în parte, în parteneriat cu societatea civilă. 

Cel de al treilea obiectiv este legat de primele două şi pleacă de la constatarea că administrarea 
justiţiei este împărţită între diferite autorităţi şi instituţii, fiecare cu atribuţii specifice. În mod 
corespunzător, este normal ca fiecare instituţie să dezvolte obiective strategice proprii, însă e 
esenţial ca acestea să fie armonizate în cadrul unei strategii comune a sistemului judiciar.  



	

15 

 

Realizarea acestui deziderat presupune instituirea unui mecanism de consultare şi cooperare care 
să permită adoptarea o dată la trei ani a strategiei comune pentru justiţie şi care să ofere cadrul 
adoptării anuale a unui plan de măsuri menit să conducă la implementarea strategiei. 

În acest context, unul dintre domeniile pe care o astfel de strategie comună ar trebui să le 
definească este cel al politicii europene şi regionale. România este membru al UE – şi ca atare 
trebuie să contribuie la dezvoltarea spaţiului comun de libertate şi securitate. Unul din cele mai 
importante proiecte europene este crearea unei şcoli europene de magistratură. Aceasta nu va 
înlocui formarea iniţială sau continuă realizate în fiecare tară, ci o va complementa în domeniile de 
interes comun european: drept comunitar, drepturile omului, cooperare judiciară în materie civilă 
şi penală, posibil management judiciar sau relaţia justiţie-presă etc. Acest vast proiect european 
presupune dincolo de definirea acestor domenii de interes comun european, o uniformizare a 
programelor, a metodelor pedagogice şi a standardelor de formare. Având în vedere că cel mai 
probabil această instituţie va avea mai multe sedii sau centre în diferite ţări ale UE, faptul că 
dezvoltarea ei este precedată şi anticipată de Concursul Themis (al cărui coiniţiator a fost în 2006 
INM), alegerea INM pentru a doua oară în Comitetul de Direcţie al EJTN, ar fi de dorit ca unul 
dintre obiectivele de politică europeană ale justiţiei să fie atragerea în România a unuia din 
centrele regionale ale viitoarei şcoli europene de magistratură. 

În acelaşi timp, România este şi o ţară care provine din fostul bloc comunist, are experienţa recentă 
încă a unui sistem totalitar şi a trecut printr-un proces accelerat de transformare şi reformă. 
Această ultimă trăsătură îi permite să ofere asistenţă calificată ţărilor din Europa de Est şi din 
fostul spaţiu sovietic, care urmează un drum asemănător. 
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CAPITOLUL		II	

Lupta	împotriva	corupţiei,	statutul	procurorilor	şi	sistemul	execuţional	
penal	
 

Sinteza argumentelor 

În procesul de aderare a României la Uniunea Europeană, lupta împotriva corupției, reformarea 
Ministerului Public și a sistemului de executare a pedepselor au jucat un rol central.  

Eforturile guvernamentale s-au concentrat pe construirea unor mecanisme eficiente de combatere a acestui 
fenomen și pe încercarea de a îmbunătăți practicile preventive în domeniu. Chiar și după aderare, Comisia 
Europeană continuă să monitorizeze evoluțiile în acest sector prin intermediul Mecanismului de Cooperare 
și Verificare. Rapoartele succesive ale CE au notat evoluția pozitivă a DNA, care a trimis în fața instanțelor 
dosare importante, dar au criticat lentoarea procedurilor judiciare – mai ales în ceea ce privește dosarele 
miniștrilor și ale foștilor miniștri – precum și implicarea Parlamentului în anchetele penale și, uneori, 
blocarea acestor anchete prin vot politic (cel mai recent exemplu îl reprezintă cazul Ridzi, în care Camera 
Deputaților a respins cererile procurorilor pentru percheziția informatică și pentru extinderea urmăririi 
penale). 

Din perspectiva prezentei strategii, îngrijorătoare este şi vulnerabilitatea sistemului judiciar la corupție, fapt 
reflectat atât în cercetările privind percepția publicului, cât și în dosarele penale care privesc reprezentanți 
ai sistemului. Reacţia CSM vis-a-vis de aceste dosare a fost şi ea criticată pentru motive de corporatism.  

În mod corespunzător, au fost formulate obiectivele pe termen mediu: creşterea eficienței luptei împotriva 
corupţiei, creşterea eficienţei şi credibilităţii CSM, în calitate de instanţă disciplinară şi combaterea actelor 
de corupţie care afectează actul de justiţie. 

Din perspectiva eficienței mecanismului de implementare a politicilor penale, un rol important îl joacă 
statutul procurorilor. Tendința în domeniu este către specializare și către întărirea garanțiilor care să permită 
procurorului să se bucure de o independență funcțională în ceea ce privește dosarele ce îi sunt repartizate. 
Eficiența și corectitudinea justiției penale depind în mod fundamental de calitatea dosarelor prezentate 
instanțelor. Fără a prezenta neapărat un caracter de urgenţă, credem că este necesară pe termen mediu 
clarificarea statutului procurorilor, una dintre soluţiile care merită analizate fiind acordarea unui statut 
similar judecătorilor, cu păstrarea independenţei unora în raport cu ceilalţi. 

În ceea ce privește sistemul execuțional penal, practica CEDO, jurisprudenţa internă conturată în ultimii ani 
și monitorizările realizate de către diverse organisme internaționale cu atribuții de control au scos în 
evidenţă problemele sistemului penitenciar românesc: supraaglomerare, resurse insuficiente şi ineficient 
folosite, accesul la asistenţă medicală şi chiar relele tratamente aplicate persoanelor private de libertate. 
Pentru rezolvarea acestor deficiențe au fost propuse mai multe măsuri pe termen mediu. 
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LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI 

a) Situaţia actuală 

Una dintre principalele condiţii pentru integrarea europeană a României a fost obţinerea unor 
rezultate concrete în lupta împotriva corupţiei. În vederea atingerii acestui obiectiv, a fost 
modificat cadrul legislativ şi instituţional, au fost investite resurse materiale şi umane importante 
în consolidarea instituţiilor implicate în lupta împotriva corupţiei. De asemenea, au fost derulate 
mai multe campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la consecinţele grave ale corupţiei. 
Întregul demers a fost însoţit de o  campanie media puternică. Au fost demarate multe anchete în 
dosare de mare corupţie privind categorii de persoane, instituţii şi domenii, care anterior păreau că 
se bucură de o adevărată imunitate de fapt. Toate aceste progrese precum şi rezultatele concrete 
înregistrate de DNA au fost reflectate şi în Rapoartele de ţară succesive din perioada 2006-201015. 

În acest moment, mai multe dosare de mare corupţie trenează în instanţele de judecată16, mai ales 
la ÎCCJ, iar majoritatea sancţiunilor aplicate în dosarele finalizate sunt pedepse cu suspendarea 
executării. Cu toate acestea, în 2010 au fost înregistrate şi condamnări definitive la pedepse cu 
închisoare cu executare ale unor persoane publice importante în cauze de corupţie (ex. fostul 
senator Duţă Vasile – 5 ani închisoare, primarul de la Râmnicu-Vâlcea – 3 ani şi 6 luni închisoare, 
un director la Agenţia Domeniilor Statului – 6 ani închisoare), precum și condamnări nedefinitive 
la pedepse privative de libertate cu executare.  

De-a lungul timpului, în dosarele privind miniştri, Curtea Constituţională a declarat 
neconstituţională eliminarea imunităţii foştilor miniştri, iar ÎCCJ a decis aplicarea retroactivă a 
acestei decizii pentru dosarele aflate deja pe rolul instanţei supreme. Acest lucru a generat 
întârzieri în dosare17. În acest moment, majoritatea dosarelor care privesc miniştri parlamentari au 
primit avizul Parlamentului pentru începerea urmăririi penale şi au fost trimise în instanţă. 
Excepţie fac cazurile Năstase şi Ridzi. De asemenea, în ceea ce priveşte avizarea cererilor de 
arestare privind parlamentari, în cazul Voicu avizul a fost emis extrem de rapid, pe când în cazul 
Pasat, decizia Camerei Deputatilor trenează de câteva luni.  

În acelaşi timp, aşteptările publicului cu privire la combaterea sau diminuarea problemei 
corupţiei sunt extrem de ridicate, iar lipsa unor decizii definitive în marile dosare de corupţie 
privind miniştri şi parlamentari subminează credibilitatea acestui efort instituţional.  

Corupţia continuă să fie identificată ca principală problemă a societăţii româneşti atât în cele 
mai recente rapoarte ale Comisiei Europene, cât şi în cercetările sociologice realizate pe publicul 
larg sau pe grupuri specializate (judecători, procurori, avocaţi, executori judecătoreşti)18. 

Cu toate acestea, după aderarea României la UE, s-a înregistrat o scădere a voinţei politice în 
ceea ce priveşte lupta împotriva corupţiei. Mai mult, au fost înregistrate regrese şi chiar, aşa cum 
se arată într-un raport din 200819, „poziţia multor oficiali guvernamentali, politicieni şi chiar 
instituţii ale sistemului judiciar (ÎCCJ, CSM, Curtea Constituţională) au intrat în coliziune directă 
cu obiectivele anticorupţie şi de reformă a justiţiei”. Principala instituţie anticorupţie (DNA) s-a 
confruntat cu încercări de intimidare, de blocare a dosarelor, înlocuire a procurorilor incomozi de 
la conducerea sa şi chiar de desfiinţare a sa. Au existat mai multe proiecte legislative care vizau 

                                                 
15 Aceste rapoarte pot fi consultate la adresa: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/progress_reports_en.htm; 
16 A se vedea analiza hotnews disponibilă la adresa: http://anticoruptie.hotnews.ro/ ; 
17 Raport privind starea justiţiei şi lupta împotriva corupţiei, Iniţiativa pentru o justiţie curată, 2008, p. 1; 
18 Sondajul Gallup privind eficienţa şi responsabilitatea sistemului judiciar românesc, martie 2008, în cadrul unui 
program al Băncii Mondiale; 
19 Raport privind starea justiţiei şi lupta împotriva corupţiei, Iniţiativa pentru o justiţie curată, 2008, p. 23-30; 
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modificarea fie a regulilor de procedură penală (în sensul diminuării eficienţei urmăririi penale), 
fie a cadrului instituţional privind funcţionarea DNA. Toate aceste iniţiative au fost oprite până la 
urmă, iar DNA a putut să îşi continue activitatea. O situaţie similară întâlnim în cazul Agenţiei 
Naţionale de Integritate. Această instituţie a fost înfiinţată în 2007 şi s-a confruntat la debutul 
activităţii sale cu probleme legate de lipsa resurselor materiale20. Ulterior, când Agenţia a început 
să funcţioneze, Curtea Constituţională a invalidat legea ANI şi abia în septembrie 2010 a fost 
adoptată de Parlament o noua bază legislativă care să permită continuarea verificărilor privind 
averea nejustificată, conflictele de interese şi stările de incompatibilitate. 

Din păcate, nici sistemul justiţiei nu este ocolit de fenomenul corupţiei, astfel cum reiese din 
sondajele şi studiile oficiale despre corupţie, respectiv din dosarele de corupţie privind judecători, 
procurori, avocaţi și personal auxiliar din sistemul de justiţie. Potrivit Barometrului Global privind 
Corupţia din 2010,21 14% din respondenţi afirmă că au plătit mită justiţiei. În România, peste 87% 
dintre români cred că nivelul corupţiei a crescut în ultimii trei ani; cetăţenii percep ca fiind cele 
mai corupte, în ordine, următoarele sectoare: partidele politice, Parlamentul, justiţia, poliţia. Ceea 
ce atrage atenţia este că 63% dintre români nu au încredere în nimeni în privinţa luptei împotriva 
corupţiei, ceea ce ne plasează ca cea mai dezamăgită naţiune europeană, la mare distanţă de 
celelalte. 

Într-un studiu sectorial pe justiţie – este vorba de Sondajul Gallup din 200822 - se relevă că în 
opinia a 7% dintre grefieri, mulţi judecători sunt implicaţi în acte de corupţie, iar 8% opinează 
pentru corupţie în rândul procurorilor. În opinia avocaţilor, 47% cred că toţi judecătorii sunt 
implicaţi în acte de corupţie, 60% cred că toţi procurorii sunt implicaţi, 51% opinează pentru 
funcţionarii din justiţie. În opinia populaţiei, 63% cred că toţi sau aproape toţi judecătorii sunt 
implicaţi în acte de corupţie, 60% procurorii şi 46% funcţionarii din justiţie. 

Menţionăm că în perioada 2005-2010 au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea unor infracţiuni 
de corupţie aproximativ 50 de magistraţi, de la toate nivelurile de instanţe şi parchete, iar sumele 
vehiculate sunt cuprinse între 20 euro şi 50.000 euro23. În aceeaşi perioadă, au fost condamnaţi 
definitiv 17 magistraţi, pedepsele fiind între 6 luni şi 11 ani închisoare. 

Chiar dacă, statistic, corupţia dovedită din sistem nu este ridicată24, percepţia publică privitoare la 
fenomenul corupţiei din justiţie este mult amplificată de contactul zilnic cu serviciile auxiliare 
supraaglomerate ale multor instanţe din oraşele mari, unde condiţiile de lucru favorizează 
solicitarea “bunăvoinţei” funcţionarilor pentru servicii simple de acces la dosar, fotocopierea unor 
documente etc.  

Plasarea unora dintre cei care au făcut obiectul dosarelor penale în eşalonul de conducere a 
sistemului judiciar (fie că e vorba despre funcţii de conducere la instanţe şi parchete în ţară, fie că 

                                                 
20 Raport privind starea justiţiei şi lupta împotriva corupţiei, Iniţiativa pentru o justiţie curată, 2008, p. 20-23; 
21 Barometrul Global al Corupţiei este un sondaj de opinie care cercetează percepţia şi experienţele publicului larg în 
ceea ce priveşte corupţia şi mita. În 2010 Barometrul Global al Corupţiei s-a realizat în 86 de ţări şi teritorii. Este 
publicat în fiecare an de Transparency International. Detalii la www.transparency.org.ro; 
22 Sondajul Gallup din ianuarie 2008 efectuat la solicitarea CSM; 
23 A se vedea şi SAR Policy Brief nr. 45/2009 – „CSM-arbitru sau sindicat?”, p. 5; ambele sume sunt de natură să 
îngrijoreze, a doua prin cuantum, iar prima prin caracterul repetitiv; 
24 Potrivit Strategiei de dezvoltare a justiţiei ca serviciu public, elaborată de Ministerul Justiţiei, disponibilă la adresa 
www.just.ro, între 2006 şi 2009 instanţele judecătoreşti au pronunţat hotărâri definitive de condamnare şi faţă de 10 
avocaţi, 97 de poliţişti, 1 magistrat asisitent şi 1 lichidator judiciar; 
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discutăm despre magistraţi din cadrul ÎCCJ sau Parchetul de pe lângă ÎCCJ) generează un 
prejudiciu de imagine suplimentar25. 

În sfârşit, mai multe rapoarte sesizează reacţia prea blândă a CSM vis-a-vis de declanşarea unor 
proceduri penale sau disciplinare faţă de magistraţi acuzaţi de fapte de corupţie: permisiunea de a 
se pensiona înainte de finalizarea investigaţiilor, cu consecinţa stingerii acţiunilor disciplinare, 
aplicarea unor sancţiuni minore, atitudine strict reactivă şi lentoarea procedurilor26. Această 
atitudine a erodat în timp credibilitatea CSM ca organism disciplinar27. 

b) Obiective pe termen mediu 

- creşterea eficienţei luptei împotriva corupţiei;  
- creşterea eficienţei şi credibilităţii CSM, în calitate de instanţă disciplinară; 
- combaterea actelor de corupție care afectează actul de justiție. 

 
c) Măsuri de implementare 

Atingerea primului obiectiv presupune în primul continuarea consolidării instituţionale şi 
asigurarea stabilităţii instituţiilor implicate în lupta împotriva corupţiei (DNA, ANI). În egală 
măsură însă, este necesar un cadru procesual penal echilibrat care să urmărească atât eficienţa 
urmării penale, cât şi respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor investigate. În plus, 
trebuie continuată organizarea de cursuri de formare specializate pentru personalul implicat în 
lupta împotriva corupţiei. O initiativă extrem de importantă priveşte realizarea unor fişe de 
individualizare a pedepselor, cu caracter orientativ care să fie puse la dispoziţia instanţelor şi care 
să includă şi pedepsele aferente faptelor de corupţie. Două judecătoare de la Curtea de Apel 
Bucureşti – jud. Lefterache si jud. Vasile – au elaborat şi publicat astfel de fişe de individualizare a 
pedepselor28. Este importantă implicarea ÎCCJ în promovarea acestui proiect29. Într-un plan mai 
general, este necesară continuarea campaniilor şi a măsurilor de transparentizare menite să prevină 
săvârşirea actelor de corupţie adresate publicului larg, dar şi personalului din justiţie.  

În ceea ce priveşte cel de al doilea obiectiv, cele mai importante măsuri de adoptat vizează 
asigurarea autonomiei de facto şi de jure a Inspecţiei Judiciare, fără a o scoate de sub autoritatea 
CSM30. În acest sens, atât şeful Inspecţiei, cât şi inspectorii trebuie să primească un mandat din 
partea CSM care să nu poată fi revocat decât în anumite situaţii pre-determinate, iar selecţia 
inspectorilor să asigure reprezentativitatea geografică și selectarea unor persoane cu o bună 
pregătire profesională. În al doilea rând, sunt necesare modificări ale cadrului de reglementare 
privitor la funcţia disciplinară a CSM şi ale practicilor administrative, care să ducă la creşterea 
rolului proactiv al Inspecţiei, la urgentarea procedurilor, la împiedicarea pensionărilor înainte de 

                                                 
25 A se vedea SAR Policy Brief nr. 45/2009 – „CSM-arbitru sau sindicat?”, p. 4; 
26 A se vedea SAR Policy Brief nr. 45/2009 – „CSM-arbitru sau sindicat?”, p. 4-6; Rapoartele de ţară ale Comisiei 
Europene – http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/progress_reports_en.htm; Raport privind starea justiţiei şi 
lupta împotriva corupţiei, Iniţiativa pentru o justiţie curată, 2008, p. 28;  
27 A se vedea SAR Policy Brief nr. 45/2009 – „CSM-arbitru sau sindicat?”, p. 8; 
28 Fişele de individualizare pot fi consultate la adresa: http://www.juridice.ro/114539/individualizarea-pedepselor-un-
punct-cheie-in-raportul-de-tara-mcv.html;  
29 A se vedea în acelaşi sens şi Strategia de dezvoltare a justiţiei ca serviciu public, elaborată de Ministerul Justiţiei, p. 
28, disponibilă la adresa: http://www.just.ro; 
30 Sub acest aspect, credem că este criticabilă soluţia propusă în varianta iniţială a Strategiei MJ de dezvoltare a 
justiţiei ca serviciu public şi anume de trecere a Inspecţiei sub autoritatea Parlamentului; 
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finalizarea procedurilor disciplinare. În plus, ar trebui scăzută toleranţa faţă de abaterile majore de 
la standardele de integritate31. 

În ceea ce priveşte combaterea corupţiei în interiorul sistemului judiciar, este recomandată 
adoptarea unor măsuri pe mai multe paliere.  Astfel, un prim set de preocupări ar trebui să vizeze 
reducerea micii corupţii legate de activitatea serviciilor auxiliare ale instanţelor supraaglomerate, 
prin măsuri cum ar fi:  

- reducerea necesităţii contactului direct cu personalul instanţei pentru ridicări copii, 
depuneri documente etc. în consecinţă, promovarea soluţiilor de gestiune a dosarelor în 
format electronic (cu posibilitatea consultării lor online – pe bază de parolă – a depunerii 
de acte la dosar în format electronic etc.); 

- reglementarea activităţii acestor servicii prin crearea de proceduri; 
- amelioararea condiţiilor de muncă, creşterea numărului de posturi şi îmbunătăţirea 

salarizării personalului auxiliar. 
 

Al doilea “şantier” este reprezentat de creşterea transparenţei sistemului şi, implicit, a încrederii 
populaţiei, prin: 

- proceduri administrative clare: punerea la dispoziţia publicului a unor ghiduri care să nu 
constea doar în reproducerea seacă a unor texte de lege, ci care să conţină informaţii 
accesibile şi într-un limbaj comun despre modul de organizare şi funcţionare a justiţiei, 
despre principalele lor drepturi şi mai ales despre obligaţiile personalului instituţiilor faţă 
de el;  

- continuarea eforturilor pentru unificarea jurisprudenţei în vederea creşterii predictibilităţii 
actului de justiţie; 

- adoptarea unor criterii obiective pentru promovarea judecătorilor la ÎCCJ şi asigurarea unor 
proceduri transparente în acest sens; 

- publicarea în întregime în mediul online, nu doar a dispozitivului hotărârilor (aşa cum este 
acum, prin intermediul portalului instanţelor la http://portal.just.ro), ci şi a motivării 
acestora (scop în care ar trebui dezvoltat proiectul JURINDEX, disponibil la 
www.jurisprudenta.org); 

- publicarea proiectelor de management al şefilor de instanţe şi parchete, precum şi a 
rapoartelor de activitate ale instanţelor şi parchetelor şi diseminarea acestora în cadrul unor 
întâlniri periodice cu mass-media şi ONG-uri.  

 
În sfârşit, credem că este necesară continuarea demersurilor privitoare la responsabilizarea 
agenţilor publici, prin: 

- organizarea de dezbateri pe teme etice şi anticorupţie, implicând inclusiv înţelegerea 
noţiunilor şi a importanţei abordării termenilor: `serviciu public`, `profesionalism`, 
`integritate`, `deontologie`, `corupţie`32, `conflicte de interese` din perspectiva mai ales a 
standardelor internaţionale în materie; organele judiciare anticorupţie trebuie sprijinite prin 
îndeplinirea de către angajaţii din sistem a obligaţiei legale de sesizare a lor conform art. 
227 C.pr.pen. şi art. 263 C.pen.; 

- responsabilizarea şefilor de instanţe şi parchete în privinţa conduitei personalului din 
subordine; 

                                                 
31 A se vedea şi SAR Policy Brief nr. 45/2009 – „CSM-arbitru sau sindicat?”, p. 8; 
32 Cuvântul „Corupţie” nu apare în legislaţia internă privind organizarea judiciară şi statutul magistraţilor, respectiv a 
personalului auxiliar şi conex şi nici în codurile lor deontologice; pentru dezvoltări, a se vedea Cristi Danileţ, Corupţia 
şi Anticorupţia în sistemul juridic, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2009; 
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- conceperea unui cod de conduită etică care să se contureze conduita permisă şi indicată 
magistraţilor şi care să nu se rezume la preluarea unor texte de lege – se poate utiliza drept 
model Principiile de la Bangalore asupra Conduitei Judiciare întocmite în 2001 şi 
revizuite în 2002 şi Comentariul asupra Principiilor de la Bangalore privind Conduita 
Judiciară33 ale Grupului pentru Integritate Judiciară constituit sub auspiciile ONU. 
 
 

STATUTUL PROCURORILOR 

a) Situaţia actuală 

Potrivit reglementărilor actuale constituţionale și legale, procurorii compun Ministerul Public şi 
„îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, 
sub autoritatea ministrului justiţiei”34.  

Textul constituţional dă naştere unei ambiguităţi în ceea ce priveşte statutul procurorilor.  
Astfel, aceştia acţionează – conform regulii constituţionale – sub autoritatea ministrului justiţiei, 
reprezentant al executivului, însă fac parte în acelaşi timp din autoritatea judecătorească. În 
condiţiile în care noţiunea de “autoritatea ministrului justiţiei asupra procurorilor” nu este 
concretizată printr-o definiţie legală şi circumscrisă limitativ unor atribuţii specifice, ambiguitatea 
creşte şi deschide posibilitatea lărgirii acestei noţiuni pe calea modificărilor legislative35. De altfel, 
de-a lungul ultimilor 15 ani, atitudinea legiuitorului cu privire la această chestiune a fost una 
oscilantă, alternând măsuri ce vizau întărirea autorităţii ministrului justiţiei, cu măsuri de garantare 
a independenţei funcţionale a procurorilor. Mai mult, recent, măsuri legislative din a doua 
categorie au fost declarate neconstituţionale.  

Această incoerenţă de reglementare relevă riscul ca procurorii sǎ (re)devină “mâna lungă a 
executivului”, fiind o cale prin care se poate limita independenţa şi autonomia instanţelor. 
Activitatea procurorilor nu poate fi decât în mod artificial total separată de cea a judecătorilor, în 
condiţiile în care, în penal, doar aceştia pot sesiza instanţa de judecată, prin rechizitorii. Ministerul 
Public este cel ce deţine exerciţiul acţiunii publice, primind plângerile, luând decizia cu privire la 
începerea urmăririi penale, procedând la efectuarea investigaţiilor necesare stabilirii adevărului şi 
la urmărirea penală în condiţiile legii. Deşi actele procurorilor sunt supuse controlului instanţelor, 
care pot decide continuarea cercetărilor, în cazul în care Parchetul a dispus soluţii de netrimitere în 
judecată, instanţa nu poate obliga Parchetul la emiterea unui rechizitoriu. Apoi, ca regulă,  limitele 
procesului penal sunt fixate de acuzaţiile Parchetului.  

Acest quasi-monopol este cu deosebire relevant în cazul instrumentării dosarelor de “mare 
corupţie”, în situaţia în care există suspiciunea că persoane ce deţin funcţii publice ar putea să 
influenţeze soarta investigaţiilor ce îi vizează. 

Sub aspectul legăturii dintre independenţa judecătorilor şi statutul procurorilor, nu lipsite de 
relevanţă apar concluziile studiului „Percepţia magistraţilor asupra independenţei sistemului 
judiciar” efectuat în 2005 de către Asociaţia Română pentru Transparenţă. Acesta a dezvăluit 
existenţa unei stări tensionate între judecători şi procurori. Astfel, 23% dintre magistraţii înşişi 
afirmă că relaţiile existente între judecători şi procurori sunt în măsură să afecteze obiectivitatea şi 

                                                 
33 Disponibile online la http://www.unodc.org/documents/corruption/publications_unodc_commentary-e.pdf şi traduse 
în limba română la www.cristidanilet.ro; 
34 Art.132 din Constituţie;  
35  Există doar prevederi disparate legate de propuneri privind  numirea şi revocarea procurorilor şefi, solicitarea de 
informaţii, aprobarea statelor de funcţii si regulamentelor; 
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imparţialitatea hotărârilor judecătoreşti36. Acelaşi studiu efectuat în 2006 relevă influenţa acestei 
situaţii asupra actului de justiţie37: 53,1% dintre magistraţi apreciază că într-o formă sau alta relaţia 
dintre judecător şi procuror afectează imparţialitatea actului de justiţie38. 

Problema ridicată devine mai importantă, dacă avem în vedere că funcţia constituţională de 
garantare a independenţei justiţiei revine CSM. Din acest organism fac parte deopotrivă judecători 
şi procurori, care iau decizii în comun în Plenul CSM, inclusiv cu privire la chestiuni ce ţin 
eminamente de organizarea şi funcţionarea puterii judecătoreşti, cum ar fi propunerile privind 
numirile în funcţii ale preşedintelui şi vicepreşedintelui ÎCCJ sau numirea ca judecător la ÎCCJ. 

O altă chestiune ce trebuie avută în vedere este tendinţa de uniformizare a sistemelor judiciare în 
sânul Uniunii Europene şi, în special, importanţa deosebită arătată cooperării internaţionale în 
materie penală, cu o privire specială faţă de proiectul procurorului european39. Ca atare, 
reglementările europene în domeniu nu pot fi ignorate atunci când discutăm de statutul 
procurorilor40. 

Mai recent, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni și Consiliul Consultativ al Procurorilor 
Europeni au adoptat un document comun, declaraţia de la Bordeaux din 20 septembrie 2009, 
intitulată „Judecătorii şi procurorii într-o societate democratică”. Punctul 3 din declaraţie face 
vorbire, pentru prima dată în mod explicit într-un document internaţional, de independenţa 
procurorilor, subliniind că: ”Rolul distinct, dar complementar al procurorilor şi judecătorilor, este 
o garanţie necesară pentru o justiţie echitabilă, imparţială şi eficientă. În exerciţiul funcţiilor lor, 
judecătorii şi procurorii trebuie să se bucure de independenţă, şi, de asemenea, trebuie să fie şi să 
apară independenţi unii de ceilalţi.” 

b) Obiective pe termen mediu 

Fără a prezenta neapărat un caracter de urgenţă, credem că este necesară clarificarea statutului 
procurorilor.  
 
c) Măsuri de implementare 

Clarificarea statutului procurorilor nu poate ocoli chestiuni precum modalitatea de numire a 
procurorului general sau stabilirea politicii penale.  

Cu referire la prima dintre ele, sistemul actual, care presupune intervenţia a trei actori diferiţi, 
ministrul justiţiei, CSM şi preşedinte, s-a dovedit în ultimii ani a fi un factor de stabilitate, 
asigurând continuitate la nivelul conducerii Ministerului Public şi coerenţă în lupta împotriva 
corupţiei.  

                                                 
36 A se vedea: http://www.transparency.ro/text.php?LNG=ro&MOD=2&SEC=94&ART=20;   
37 A se vedea: http://www.transparency.org.ro/files/File/Independenta%20Justitiei%202006.pdf; 
38 La întrebarea „aţi întâlnit situaţii în care relaţia dintre procuror şi judecător afectează imparţialitatea hotărârilor 
judecătoreşti”, un procent de 4,1% dintre repondenţi afirmă că foarte des şi un procent de 49% afirmă că uneori; 
39 Relevantǎ în acest sens este Deciziei Consiliului Uniunii Europene din octombrie 1999, de creare a Eurojustului. 
Această instituţie constituie prefigurarea unui parchet european, căruia i se atribuie, în premieră, posibilitatea de a 
solicita autorităţilor statelor membre să întreprindă o anchetă sau să angajeze urmăririle pentru fapte determinate şi 
chiar să pună în funcţiune o echipă de anchetă comună; 
40A se vedea, în acest sens  Recomandarea Comitetului de miniştri al Consiliului Europei R(2000)19 adoptată la 6 
octombrie 2000, ce trasa marile principii care vor trebui să guverneze ministerele publice, ele privesc misiunile, 
garanţiile care trebuie acordate membrilor unui minister public (procurorilor), raporturile între ministerul public şi 
puterile executivă şi legislativă, raporturile între ministerul public şi poliţia judiciară, raporturile dintre ministerul 
public şi judecători, datoriile şi responsabilităţile ministerului public vizavi de justiţiabili şi, în fine, cooperarea 
internaţională; 
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Pe de altă parte, având în vedere tendinţele recente la nivel european amintite mai sus sau 
experienţa unor ţări în lupta cu corupţia extinsă, precum şi faptul că această analiză are în vedere 
un orizont de timp de zece ani, credem că, pe termen mediu, este necesară angajarea unei dezbateri 
publice pentru clarificarea statutului procurorilor. În acest context, una dintre opţiunile care merită 
luate în considerare este aceea a reglementării unui statut similar cu cel al judecătorilor, cu 
păstrarea independenţei unora în raport de ceilalţi.  

 

SISTEMUL EXECUŢIONAL PENAL  

a) Situaţia actuală 

Problemele cele mai acute în materie de executare a pedepselor privative de libertate, de 
probaţiune şi executare a măsurilor privative de libertate dispuse în legătură cu procesul penal –  
reţinerea, arestarea preventivă, internarea psihiatrică (ca măsură de siguranţă sau pentru efectuarea 
expertizei medico-legale psihiatrice) – au fost identificate în rapoartele periodice ale 
organismelor de monitorizare, cu precădere ale Comitetului pentru Prevenirea Torturii (CPT)41, 
din cadrul Consiliului Europei şi în hotarârile CEDO. Ele au fost puse în evidenţă şi de instanţele 
române, după cum o dovedeşte practica judiciară care s-a dezvoltat după intrarea în vigoare a 
OUG nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor care execută pedepse privative de libertate 
şi s-a consolidat după apariţia instituţiei judecătorului delegat prevăzut de mai recenta lege a 
executării pedepselor42.  

În sinteză, problemele evidenţiate de practica instanţelor naţionale, de hotărârile CEDO şi de 
organismele de monitorizare, sunt supraaglomerarea severă a centrelor de privare de libertate – sub 
2 m² de spaţiu disponibil pentru o persoană în camere de deţinere cu număr foarte mare de 
persoane cazate, în condiţiile în care norma legală în vigoare este de 4 m² de persoană43 – mergând 
până la lipsa patului individual44; condiţiile foarte proaste de hrană45 şi igienă (între care calitatea 
necorespunzătoare a apei potabile şi lipsa apei calde), inclusiv prin vecinătatea permanentă a 
deşeurilor menajere ale comunităţilor urbane46; lipsa luminii naturale în aresturile poliţiei aflate în 
subsolul clădirilor, frigul pe timpul iernii şi lipsa posibilităţilor de aerisire corespunzătoare, lipsa 
activităţilor, a sistemelor de alarmă, insuficienţa tratamentului medical47 şi a personalului de 
specialitate în afara celui din sectorul operativ (medici, educatori, asistenţi sociali şi psihologi). 
Dacă toate aceste probleme par să decurgă din insuficienţa combinată cu proasta administrare a 
resurselor materiale şi financiare, există un motiv de preocupare fără legătură directă cu resursele 
materiale, anume relele tratamente aplicate persoanelor aflate în detenţie48.  

                                                 
41 Din 1993 la zi, au avut loc opt vizite, o a noua vizită este anunţată pentru 2010; a se vedea, în anexa nr. 2, o listă a 
rapoartelor CPT pertinente; 
42 Legea nr. 275/2006; 
43 Prevăzută de Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 433/ 5 februarie 2010; 
44 Potrivit statisticilor la zi publicate pe pagina de Internet a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), în 
decembrie 2010, la Penitenciarul Galaţi, indicele de ocupare faţă de numărul de paturi instalate era de 100,32, numărul 
persoanelor deţinute fiind mai mare cu 29 decât al paturilor instalate (900), http://www.anp-just.ro/;  
45 A se vedea şi Sondajul de opinie la nivelul persoanelor private de libertate din unităţile penitenciare, publicat pe 
pagina de Internet a ANP, p. 6: “De asemenea, plasarea nevoilor de bază (hrană, igienă, asistenţă medicală) în top-ul 
ierarhiei arată că sistemul penitenciar are încă dificultăţi majore în satisfacerea lor, activitatea angajaţilor sistemului 
penitenciar fiind încă concentratǎ asupra rezolvǎrii unor probleme ce ţin de supravieţuire individuală şi satisfacere de 
nevoi primare în timpul detenţiei şi prea puţin asupra rezolvării unor probleme cu relevanţă socială (terapie, educaţie, 
muncă şi calificare în vederea reinserţiei sociale).”; 
46 Hotărârea CEDO Brânduşe c. România, din 7 aprilie 2009; 
47 Hotărârea CEDO V.D. c. România, din 16 februarie 2010; 
48 Sondajul de opinie la nivelul persoanelor private de libertate din unităţile penitenciare, p. 9; 
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În urma ameliorării cadrului legislativ în ultimii ani, mai rar apar probleme privind respectarea 
dreptului la corespondență al deţinuţilor49, a dreptului lor la viaţă privată și familială50 sau a 
libertăţii lor de conştiinţă şi religie51.  

Categoriile vulnerabile de persoane deţinute cum sunt femeile, minorităţile etnice sau 
religioase, minorii – cei arestaţi preventiv nu sunt şcolarizaţi52 – homosexualii, bolnavii cronici, în 
special cei infestaţi cu HIV, sau persoanele dependente de droguri rămân o sursă de preocupare. 

În prima parte a anului 2010, CEDO a iniţiat procedura contencioasă într-o cauză privitoare la 
condiţii de detenţie inumane sau degradante, invitând guvernul român să răspundă la întrebarea 
dacă acestea reprezintă o problemă structurală în România53. În speţă, instanţa naţională54 a 
considerat, ca şi în alte cauze similare55, că situaţia denunţată de reclamant corespundea condiţiilor 
generale care există în penitenciarele din România, motiv pentru care pretenţiile sale au fost 
respinse. Ca o ameliorare esenţială, practica judiciară mai recentă oferă exemple în sensul angajării 
răspunderii civile delictuale a statului pentru condiţiile inumane de detenţie, instanţele acordând 
despăgubiri şi pentru degradarea stării de sănătate din cauza condiţiilor improprii de detenţie56.  

b) Obiective pe termen mediu 

- responsabilizarea autorităţilor publice implicate şi întărirea rolului şi capacităţii 
organismelor de monitorizare, în special eficientizarea activităţii mecanismelor de 
monitorizare naţionale, precum Autoritatea Teritorială pentru Ordine Publică (ATOP)57; 

- reducerea numărului de cazuri de pedepse cu executare în penitenciar; 
- orientarea executării pedepsei în penitenciar spre privilegierea legăturii cu lumea exterioară 

(contactele cu comunitatea) – cu atât mai mult în cazul minorilor, în vederea reinserţiei 
sociale. 
 

c) Măsuri de implementare 

Măsurile ce trebuie luate pentru atingerea acestor obiective au fost, în parte, menţionate şi în 
documentele Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei, referitoare la executarea hotărârilor 
CEDO care vizează probleme din sfera sistemului execuţional penal58: 

- crearea în cadrul MAI şi ANP, a unei reţele interdisciplinare, incluzând experţi de 
drepturile omului, psihologi şi lucrători sociali, la nivel regional, capabilă să identifice şi să 
reacţioneze la încălcările drepturilor omului; 

                                                 
49 Hotărârile CEDO Petra c. României, din 23 septembrie 1998 şi Cotleţ c/ României, din 3 iunie 2003; 
50 Hotărârile CEDO Sabou şi Pîrcălab c. România din 28 septembrie 2004  şi Iordache c. România din 14 octombrie 
2008; 
51 Asistenţa religioasă în penitenciare este reglementată de Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 610 din 17 februarie 2006; 
a se vedea şi Raportul anual APADOR-CH 2006; 
52 Raport APADOR-CH din 24 iunie 2009, asupra vizitei la Penitenciarul pentru Minori şi Tineri din comuna 
Tichileşti, judeţul Brăila; 
53 Cererea Iacov Stanciu c. România, nr. 35972/05; 
54 Decizia nr. 938 din 12 august 2004 a Tribunalului Prahova, nepublicată; 
55 A se vedea decizia CEDO Marian Stoicescu c. România, din 16 iulie 2009; 
56 Decizia nr. 1065 din 4 iunie 2007 a Tribunalului Iaşi, nepublicată; 
57 Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki “Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică – De ce şi cum?”, Bucureşti, 2007; 
58 Examinarea executării în grupul de cauze Barbu Anghelescu c/ România (hotărârea CEDO din 5 octombrie 2004) şi 
alţii urmează a fi reluată de către Comitetul Miniştrilor la cea de-a 1100-a sa reuniune (DH), din decembrie 2010;  
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- modificarea procedurii de investigare în cazul acuzaţiilor de rele tratamente împotriva 
agenţilor statului, în aşa fel încât să nu mai fie implicat în anchetă compartimentul de 
poliţie judiciară în cadrul căruia activează chiar poliţiştii cercetaţi; 

- modificarea cadrului legislativ privind ATOP-urile (Legea nr. 218/2002 şi Hotărârea 
Guvernului nr. 787/2002), care să presupună acordarea personalităţii juridice şi a unui 
buget propriu cu posibilitatea de a angaja experţi, clarificarea şi întărirea competenţelor 
Autorităţii, excluderea reprezentanţilor poliţiei din ATOP, extinderea atribuţiilor în 
domeniul cercetării plângerilor cetăţenilor împotriva poliţiştilor; într-un sens convergent, 
punerea în aplicare a obligaţiilor referitoare la mecanismele naţionale de prevenire 
decurgând din Protocolul Opţional la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori 
tratamente cu cruzime, inumane sau degradante59, ratificat de România prin Legea nr. 
109/2009, sub rezerva amânării cu trei ani a respectării acestor obligaţii; 

- promovarea unui cadru legislativ care privilegiază alternativele la încarcerare (reducerea 
numărului de cazuri de pedepse cu executare în penitenciar; reglementarea strictă a 
internării psihiatrice în vederea realizării unei experize medico-legale60); 

- reducerea disproporţiei între resursele consacrate sectorului de paza faţă de cel educativ, de 
asistenţă medicală, psihologică si socială, în mod critic subdimensionat şi eficientizarea 
activităţii serviciilor de probaţiune (resurse, strategii, evaluarea rezultatelor); 

- reglementarea unui sistem de stimulare pentru perioada ulterioară executarii pedepsei în 
penitenciar (ex: avantaje fiscale pentru agenţii economici ce angajează persoane care au 
terminat de executat o pedeapsă). 
    

                                                 
59 Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului din România – Comitetul Helsinki şi Centrul de Resurse Juridice “Un 
mecanism pentru prevenirea torturii şi tratamentelor inumane şi degradante”, Bucureşti, 2008; 
60 A se vedea hotărârea CEDO C.B. c. România, din 20 aprilie 2010; 
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CAPITOLUL		III	

Recrutare,	formare	profesională,	resurse	umane	şi	gestiunea	carierei.	
Răspunderea	magistraţilor	
 
 
Sinteza argumentelor 

Analiza recrutării, formării profesionale şi a carierei magistraţilor scoate la iveală numeroase paradoxuri.  
Spre exemplu, în privinţa recrutării, constatăm că, deşi INM există de aproape 20 de ani, totuşi doar 
aproximativ 30% din magistraţii români au urmat cursurile de formare iniţială organizate de INM. Această 
constatare este explicată de un al doilea paradox, şi anume că, deşi conform legii principala modalitate de 
recrutare în magistratură este prin INM, totuşi mai mult de jumătate din recrutările din ultimii cinci ani au 
fost făcute pe căi excepţionale şi deci, simplificate (inclusiv din perspectiva rigorii selecţiei şi a pregătirii 
ulterioare admiterii).  

Cariera magistraţilor nu este nici ea scutită de paradoxuri. Astfel, deşi CSM a dezvoltat încă din 2005 un 
profil al magistratului, în care se regăsesc diverse competenţe, abilităţi şi cunoştinţe, totuşi concursurile şi 
examenele pe care se bazează avansarea în carieră continuă să pună accentul pe verificarea cunoştinţelor de 
drept şi a abilităţilor de memorare. Dar, poate, cel mai frapant dezechilibru este legat de evaluarea 
individuală. Într-un sistem judiciar care se bucură de încrederea a cel mult un sfert din populaţie şi care 
continuă să fie monitorizat de Comisia Europeană şi după integrarea în UE, rezultatele evaluării individuale 
ne arată că aproximativ 90% dintre magistraţi sunt excelenţi.  

Cât despre formarea profesională, în ciuda faptului că înţelegerea limitată a raţiunii şi efectelor economice 
ale dreptului este unul dintre reproşurile principale aduse magistraturii române, curricula INM reflectă doar 
marginal această nevoie evidentă de formare. În plus, numărul locurilor oferite în formare continuă 
fluctuează de la an la an în funcţie de bugetul alocat formării, fiind necesară accesarea în acest domeniu a 
fondurilor europene şi completarea resurselor bugetare. 

În mod corespunzător, soluţiile propuse urmăresc îndreptarea acestor dezechilibre, de la calibrarea corectă a 
INM şi a programelor sale de formare, până la adoptarea unor soluţii relevante, echitabile şi eficiente în 
privinţa recrutării şi carierei magistraţilor. În acest context, discuţia referitoare la promovarea la ÎCCJ oferă 
ocazia de a propune câteva remedii la neajunsurile ce au stat la originea petiţiei „Integritate şi Demnitate” 
semnate de aproapte 500 de magistraţi în primăvara anului trecut. 

În sfârşit, propunerile privitoare la reglementarea răspunderii magistraţilor contribuie la dezbaterea publică 
extrem de aprinsă din această perioadă cu o soluţie ce asigură, credem noi, echilibrul între independenţă şi 
responsabilitate. 
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RECRUTARE  

a) Situaţia actuală – identificare a problemelor 
 

Deşi prima generaţie a absolvit cursurile de formare iniţială ale INM în 1991, în 2010 doar 
aproximativ 30% din magistratura română a urmat INM61. Deşi sistemul de recrutare este unul 
specific unei ţări cu sistem de drept continental, în care recrutarea se face la începutul carierei, iar 
magistratura este una de carieră, mai mult de 50% din judecătorii şi procurorii români au lucrat 
anterior şi în alte profesii juridice, iar dintre aceştia aproape 60% au fost consilieri juridici62. 

Deşi, conform legii, principala cale de acces în magistratură este prin INM, mai mult de jumătate 
din recrutările din ultimii cinci ani au fost făcute printr-o procedură excepțională63 – fără 
urmarea unui program de formare iniţială adecvat, în aplicarea unei proceduri de admitere 
simplificate şi cu un grad de dificultate mult redus.  

Unul dintre motivele care explică actuala situaţie este faptul că, în ultimii ani, s-a întâmplat cu 
regularitate să nu fie ocupate toate locurile scoase la concurs la examenul de admitere la INM, în 
ciuda faptului că an de an există o concurenţă semnificativă64. De asemenea, statisticile 
principalelor facultăţi de drept din ţară arată că numărul mare de candidaţi la admitere la INM nu 
include neapărat vârfurile fiecărei generaţii de absolvenţi de drept, care par a se îndrepta mai 
degrabă spre avocatură. 

Încă nu a fost definită o politică de personal pentru sistemul judiciar românesc, în conformitate 
cu cerinţele Comisiei Europene65, astfel încât este imposibilă atât corelarea între nevoile pe termen 
mediu şi lung ale sistemului şi numărul de posturi scoase la concurs, cât şi stabilizarea numărului 
de posturi scoase la concurs. Din acest punct de vedere, până la acest moment, deciziile privitoare 
la numărul posturilor scoase la concurs au fost luate în considerarea viitorului imediat, în funcţie 
exclusiv de numărul de posturi vacante la data luării deciziei. Un astfel de sistem nu face decât să 
împingă în viitor dezechilibrele din prezent. Avantajele asigurării unui număr constant de posturi 
oferite la concurs sunt evidente: previzibilitate a costurilor, dimensionarea corectă a numărului de 
formatori şi a necesarului de spaţii destinate formării iniţiale etc. 

Admiterea în magistratură, indiferent de procedura urmată, verifică, în continuare, într-o măsură 
semnificativă, cunoştinţele de drept ale candidaţilor. Astfel, elemente importante din profilul 
magistratului rămân testate insuficient sau deloc (gândire critică, capacitatea de a convinge în 
scris, competenţe lingvistice, sistem axiologic, cultură generală). Testul psihologic este în forma 
actuală ineficient, din motive ce ţin atât de regulament, cât şi de validarea sa pe populaţia 
specifică. 

                                                 
61 Barometrul sistemului  judiciar 2008, IPP şi INM, aprilie 2008; 
62 Idem; 
63 A se vedea în acest sens, SAR Policy Brief nr. 48, Oamenii justiţiei – Politica de cadre în magistratură pe termen 
scurt şi mediu, septembrie 2010 (este vorba de aproximativ 1300 de persoane recrutate prin căi excepționale, dintr-un 
total de 2050 de noi magistraţi intraţi în sistem în perioada 2005-2009); 
64 A se vedea, cu titlu de exemplu, admiterea 2010 în care au fost admise doar aproximativ 70 de persoane din 3200 de 
candidaţi; 
65 A se vedea recomandările Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, 
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/progress_reports_en.htm; Prin Hotarârea nr. 1320/27 noiembrie 2008, 
CSM a aprobat Proiectul privind analiza gestionării resurselor umane în perioada 2005 – august 2008 și strategia în 
acest domeniu pentru perioada august 2008 – 2011; această strategie a fost revizuită ca urmare a unui program de 
asistenţă tehnică finanţat de UE şi derulat în perioada decembrie 2009 – septembrie 2010; cu toate acestea, concluziile 
prezentate în continuare rămân valabile, dat fiind timpul scurt, insuficient pentru evaluarea punerii în aplicare a acestei 
strategii revizuite; 
  



	

28 

 

Numărul semnificativ de contestaţii la barem înregistrate an de an la diferitele examene de 
admitere in magistratură dovedesc necesitatea profesionalizării scrierii de subiecte. 
 
b) Obiective pe termen mediu 

 
- corelarea numărului de posturi scoase la concurs cu nevoia de personal a sistemului 

judiciar pe termen mediu şi lung, în conformitate cu politica de resurse umane a CSM; 
- stabilizarea intrărilor în sistem în interiorul unei plaje fixate pe termen mediu; 
- asigurarea caracterului obiectiv, transparent, relevant, eficient şi echitabil al soluţiilor de 

recrutare în magistratură, 
- atragerea în sistem a vârfurilor fiecărei generaţii de absolvenţi de drept.   

 
c) Măsuri de implementare  

 
În ceea ce priveşte primul obiectiv, precondiţii pentru atingerea acestuia sunt: definitivarea şi 
menţinerea la zi a bazei de date cu resursele umane din magistratură, realizarea unor prognoze pe 
termen mediu şi lung cu privire la ieşirile din sistem şi dezvoltarea, în concordanţă, a unei politici 
de resurse umane.  

Un al doilea set de măsuri tinde la stabilizarea intrărilor în sistem, astfel încât să fie asigurată 
dimensionarea corectă a INM (costuri, spaţii, formatori), cât şi accesul echitabil la nivele 
superioare de jurisdicţie, indiferent de generaţie. Astfel, sunt necesare: stabilirea unei plaje realiste 
(număr minim şi maxim de posturi scoase la concurs anual), crearea unui număr de posturi 
tampon/de rezervă, care să permită amortizarea unor dezechilibre ocazionale în ceea ce priveşte 
numărul ieşirilor din sistem, dimensionarea corectă a numărului de posturi oferite la promovare în 
funcţii de execuţie etc. 

Atingerea celui de al treilea obiectiv – asigurarea caracterului echitabil, relevant, obiectiv, 
transparent şi eficient al soluţiilor de recrutare – presupune adoptarea unor măsuri cum ar fi:  

- limitarea numărului maxim de posturi ce se pot ocupa prin proceduri de recrutare 
extraordinare (de exemplu, nu mai mult de 30% din totalul posturilor scoase anual la 
concurs); 

- asigurarea unor standarde similare de dificultate la accesul în magistratură, indiferent de 
procedura urmată şi grupul ţintă al candidaţilor; 

- regândirea probelor la examenele de admitere în magistratură, astfel încât să fie verificate 
cât mai multe elemente din profilul magistratului şi în ponderea indicată în profil 
(diminuarea ponderii probelor care verifică cunoştinţe de drept şi abilităţi de memorare şi 
creşterea corespunzătoare a celor care verifică abilităţi şi atitudini, inclusiv cultură generală 
şi competenţe lingvistice); 

- profesionalizarea dezvoltării de subiecte de examen (stabilizarea tematicii, selectarea unei 
echipe stabile de specialişti care să lucreze în mod continuu şi încheierea unor contracte de 
colaborare cu aceştia, pretestarea în condiţii de concurs a subiectelor astfel dezvoltate, 
constituirea unei baze de date cu subiecte, dezvoltarea unor parteneriate cu instituţii 
specializate în dezvoltarea testelor etc.). 
 

Ultimul obiectiv este poate şi cel mai dificil de atins în contextul avantajelor financiare imediate 
pe care avocatura le poate oferi absolvenţilor şi ţine, fără îndoială, de îmbunătăţirea imaginii 
justiţiei şi a condiţiilor materiale şi financiare ataşate statutului de magistrat. Pe lângă acestea, pot 
fi adoptate şi măsuri precum:  
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- dezvoltarea unor parteneriate pe termen lung INM – facultăţi de drept, care să presupună 
campanii de promovare în facultăţi, oferirea de stagii în magistratură pentru studenţi, dar şi 

- transparenţă, caracter obiectiv şi previzibilitate sporite ale examenului de admitere în 
sistem. 

 

FORMAREA PROFESIONALĂ 

a) Situaţia actuală – identificare a problemelor 
 

Există în continuare o diferenţă substanţială cantitativă şi calitativă între formarea iniţială a 
auditorilor de justiţie, pe de o parte, şi cea a magistraţilor recrutaţi prin proceduri extraordinare. 
Dacă primii urmează un program de doi ani şi o perioadă de stagiatură de un an, finalizată cu 
examenul de capacitate, cea de a doua categorie sunt formaţi centralizat timp de patru săptămâni în 
interiorul unei perioade de șase luni de la momentul admiterii, fără niciun fel de testare sau stagiu.  

Chiar programul de formare iniţială al auditorilor de justiţie nu pune suficient accentul pe 
componența socială a formării, pe transferul de valori şi atitudini sau pe înţelegerea mecanismelor 
economice66.  

În ceea ce priveşte programul de formare continuă, numărul de locuri de formare oferite 
magistraţilor fluctuează foarte mult de la un an la altul, în funcţie de bugetul alocat INM, accesul 
la finanţări europene ulterior perioadei pre-aderare fiind pentru moment nesemnificativ. În plus, 
cadrul normativ privitor la gestiunea bugetului, învechit şi inflexibil, îngreunează semnificativ 
dezvoltarea formării continue descentralizate.  

Participarea magistraţilor români la stagii, cursuri de formare sau vizite de studiu în instanţe, 
parchete sau instituţii din sistemul justiţiei în ţări membre UE, deşi a crescut de la an la an, este 
încă insuficientă prin raportare la nevoile sistemului judiciar. Principalele obstacole ţin de 
limitările bugetare şi organizatorice, precum şi de nivelul de competenţă lingvistică al 
magistraţilor. 

Din motive ce ţin de managementul schimbărilor de specializare ale magistraţilor, INM nu a putut 
însoţi astfel de schimbări de specializare de o formare adecvată anterior preluării noii poziţii în 
sistem. 

În sfârşit, o modificare legislativă din 2007 privitoare la modalitatea de desemnare şi revocare a 
directorilor INM influenţează în mod negativ coerenţa INM la nivel managerial: deşi INM este 
condus de un Consiliu Ştiinţific, iar directorii INM au ca principală atribuţie punerea în executare 
a deciziilor Consiliului, totuşi acesta din urmă nu are niciun rol în desemnarea şi revocarea 
directorilor. 

b) Obiective pe termen mediu 
 

- accentuarea în mod adecvat în programele de formare iniţială şi continuă a componentei 
sociale şi economice şi a transferului de valori şi atitudini; 

- consolidarea formării iniţiale corespunzătoare modalităţilor excepţionale de acces în 
magistratură; 

                                                 
66 A se vedea şi Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei CM/Rec (2010)12 din 17 noiembrie 
2010 cu privire la judecători: independenţa, eficienţa şi responsabilităţile, pct. 56; 
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- accesarea cu regularitate a fondurilor europene pentru formarea magistraţilor pentru a 
completa resursele bugetare şi pentru a asigura anual un număr suficient de locuri de 
formare, inclusiv participarea magistraţilor români la construirea spaţiului european de 
libertate, securitate şi justiţie;  

- asigurarea coerenţei manageriale la nivelul INM precum şi în ceea ce priveşte gestiunea 
bugetului alocat formării magistraţilor.  
 
c) Măsuri de implementare 

În ceea ce priveşte primul obiectiv, sunt necesare extinderea şi consolidarea programelor de 
formare iniţială şi continuă astfel încât să fie: 

- multiplicate şi diversificate stagiile în interiorul, dar mai ales în afara sistemului judiciar; 
- dezvoltate competenţe ce ţin de managementul judiciar, percepţia justiţiei şi aşteptări ale 

clienţilor acesteia cu privire la performanţa sistemului, evaluarea performanţei justiţiei ca 
serviciu public etc.; 

- ameliorată înţelegerea raţiuniilor economice ale dreptului; 
- dezvoltate competenţele lingvistice ale magistraţilor români. 

În plus, nu credem că poate fi atins obiectivul fără întărirea capacităţii INM de a accesa şi 
administra fonduri europene destinate formării profesionale a magistraţilor, prin măsuri cum ar fi: 
formarea personalului departamentului de politici publice al INM în privinţa managementului 
fondurilor europene, adaptarea construcţiei bugetare, astfel încât să fie asigurată cofinanţarea de la 
bugetul de stat, inclusiv printr-o autonomie bugetară sporită a INM în raport de CSM etc. 

De asemenea, bugetele CSM, MJ şi INM ar trebui să asigure fondurile necesare: 
- participării judecătorilor şi procurorilor români la programele europene de formare 

profesională (stagii, conferinţe, schimburi între autorităţile judiciare în cadrul EJTN);   
- adoptării unor soluţii moderne de formare şi motivare profesională (de exemplu, 

acompanierea schimbării specializării sau a perfecţionării prin acordarea unor burse de 
studiu de câte 6-12 luni pentru magistraţi); 

- desfăşurării proiectelor propuse de asociaţiile profesionale ale magistraţilor. 
 

În sfârşit, obiectivele 2 şi 4 presupun promovarea unor modificări legislative menite să: 
- flexibilizeze gestiunea fondurilor alocate formării; 
- asigure un nivel adecvat al formării iniţiale indiferent de modalitatea de recrutare; 
- asigure coerenţa funcţiei manageriale la nivelul INM. 

 
 
RESURSE UMANE ŞI GESTIUNEA CARIEREI 

a) Situaţia actuală – identificare a problemelor 
 

În acest moment, încă nu a fost definită o politică de resurse umane pentru magistratură67, în ciuda 
cerinţei explicite a Comisiei Europene reluată în rapoartele de ţară şi în Mecanismul de Cooperare 
şi Verificare. Unul dintre motive constă în aceea că CSM este lipsită de instrumentele care să-i 
permită să dezvolte o asemenea politică: 

- nu există cu adevărat o bază de date de resurse umane; 
                                                 
67 Prin Hotarârea nr. 1320/27 noiembrie 2008, CSM a aprobat Proiectul privind analiza gestionării resurselor umane în 
perioada 2005 - august 2008 și strategia în acest domeniu pentru perioada august 2008 – 2011; această strategie a fost 
revizuită ca urmare a unui program de asistenţă tehnică finanţat de UE şi derulat în perioada decembrie 2009-
septembrie 2010; cu toate acestea, concluziile prezentate în continuare rămân valabile dat fiind timpul scurt, 
insuficient pentru evaluarea punerii în aplicare a acestei strategii revizuite; 
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- nu au fost dezvoltate şi nici folosite instrumente sociologice de cunoaştere a nevoilor şi 
intereselor magistraţilor sau a culturii organizaţionale din interiorul magistraturii; 

- aparatul propriul al CSM este format în mare măsură din magistraţi detaşaţi la CSM fără 
pregătire în domeniul resurselor umane. 
 

O politică de resurse umane trebuie să trateze şi problema asistenţei oferite şi a motivării 
magistraţilor de-a lungul întregii cariere în evoluţia profesională a acestora: mobilitate geografică 
şi funcţională (schimbarea specializării sau dobândirea unor atribuţii manageriale), promovarea la 
nivelul jurisdicţional superior, accesul la ÎCCJ, formarea profesională continuă etc.). În acest 
context, credem că este important să se reglementeze o perioadă minimă pe care un magistrat 
trebuie să o petreacă într-o anumită poziţie (judecător sau procuror, specializare, nivel de 
jurisdicţie), înainte de a aplica pentru o nouă formă de mobilitate geografică sau funcţională. De 
asemenea, actualmente, deşi există numeroase posturi vacante atât la instanţe, cât şi la parchete, 
totuşi CSM a aprobat detaşarea unui număr semnificativ de magistraţi la diferite instituţii 
dinăuntrul şi din afara sistemului justiţiei. Această politică a CSM a fost deseori criticată de 
asociaţiile profesionale ale magistraţilor sau de societatea civilă68 ca fiind nocivă şi lipsită de 
transparenţă. În legătură cu această chestiune, criticabilă este şi modalitatea actuală de susţinere a 
examenului de capacitate, care permite o nouă repartizare (între diferite instanţe şi parchete, dar şi 
între funcţiile de judecător sau procuror) a candidaţilor la doar un an distanţă de repartizarea făcută 
la momentul absolvirii INM. 

În ceea ce priveşte promovarea în funcţii de execuţie sau de conducere, soluţiile aplicabile în 
acest moment nu integrează suficient traseul profesional al magistraţilor şi nici nu ţin cont de 
multe elemente din profilul magistratului (fiind în mare parte bazate pe verificare de cunoştinţe). 
Cu referire la ocuparea funcţiilor de conducere, membrii CSM aleşi care deţineau şi o funcţie de 
conducere au ales fie să cumuleze această funcţie cu cea de membru CSM, fie să se suspende din 
funcţie până la încetarea mandatului în CSM. Consecinţa a fost a aceea a unui provizorat 
permanent la nivel managerial la respectivele instanţe şi a consolidării puterii informale a 
respectivilor membrii CSM69. În plus, accesul la ÎCCJ ridică și importante probleme de 
transparență, integritate și conflicte de interese70. Astfel, 

- accesul la ÎCCJ se face în temeiul unui regulament de numire care este adoptat în baza unei 
hotărâri nepublicate pe site-ul CSM și a unui ghid de interviu ale cărui criterii nu sunt 
aplicate în practică; 

- prin modul de aplicare, interviul a devenit practic un examen oral, transformând plenul 
CSM în comisie de examinare a cunoştinţelor teoretice; 

- evaluarea carierei se rezumă la avizul dat de secţia ÎCCJ unde judecătorul urmează să fie 
numit, aviz ce poate fi favorabil/negativ, fără însă o motivare corespunzătoare a alegerii 
făcute; 

- modalitatea de numire la ÎCCJ este în continuare lipsită de transparenţă, iar modul de 
aplicare a criteriilor creează aparenţa de subiectiv şi arbitrar; 

- actuala reglementare permite apariţia unor conflicte de interese – depunerea candidaturilor 
de către membrii ai CSM sau de către persoane din aparatul său administrativ; 

- în prezent, legea prevede o vechime minimă de 12 ani în magistratură, fiind incluse aici şi 
perioada în care judecătorul a fost detaşat în alte structuri decât instanţele judecătoreşti. Or, 
în condiţiile în care cariera magistratului se întinde pe o perioadă de 30-35 de ani, o 

                                                 
68 Raport privind starea justiţiei şi lupta împotriva corupţiei, Iniţiativa pentru o justiţie curată, 2008, p. 6; 
69 Raport privind starea justiţiei şi lupta împotriva corupţiei, Iniţiativa pentru o justiţie curată, 2008, p. 12; 
70 A se vedea pct. III din petiția Integritate şi demnitate semnată de aproximativ 400 de magistraţi în aprilie 2010, 
http://www.juridice.ro/104341/integritate-si-demnitate-update.html;  
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vechime de 12 ani apare ca insuficientă, accesul la ÎCCJ trebuind să aibă semnificaţia 
vârfului carierei în magistratură. 
 

Cât despre evaluarea individuală a performanţelor profesionale ale magistraţilor, deşi mult 
îmbunătăţită pentru a nu afecta independenţa judecătorilor şi procurorilor, are, în mare măsură, un 
caracter formal şi nu reflectă ierarhia performanţelor în cadrul instaţelor şi parchetelor71. Mai 
multe cauze explică actuala situaţie de fapt: pe de o parte, faptul că legea ataşează evaluării 
individuale importante consecinţe privind cariera magistraţilor şi, pe de altă parte, inexistenţa unor 
mecanisme de asigurare a caracterului unitar al evaluărilor. 

În sfârşit, politica de resurse umane a CSM ar trebui să ofere soluţii la problema dezechilibrelor 
din sistem: 

- gradul de încărcare diferit de la o instanţă/parchet la alta şi între gradele de jurisdicţie; 
- reprezentarea diferită a generaţiilor în interiorul corpului magistraţilor. 

Această chestiune este cu atât mai actuală, întrucât noile coduri de procedură propun modificări 
semnificative ale competenţelor atât în civil, cât şi în penal. 
 

b) Obiective pe termen mediu 
- dezvoltarea unei politici de resurse umane care să ofere răspuns la probleme precum:  

o motivarea şi asistarea evoluţiei magistraţilor de-a lungul carierei; 
o promovarea unui set de valori şi a unei culturi organizaţionale în interiorul 

magistraturii; 
o rezolvarea dezechilibrelor din punct de vedere al gradului de încărcare, al intrărilor 

şi ieşirilor din sistem şi al reprezentării disporporţionate a unor generaţii în 
interiorul corpului magistraţilor; 

- adoptarea unor soluţii de evaluare individuală, promovare în funcţii de execuţie, în funcţii 
de conducere sau la ÎCCJ, care să fie obiective, relevante, eficiente, transparente, 
echitabile. 

 
c) Măsuri de implementare 

 
În ceea ce priveşte primul obiectiv, este necesară punerea în aplicare a mai multor măsuri precum: 

- crearea unei baze de date de resurse umane şi legarea acesteia de baza de date a INM 
privind formarea profesională urmată de-a lungul carierei; 

- dezvoltarea şi aplicarea unor instrumente care să permită gestiunea de carieră: 
o formarea profesională a aparatului propriu al CSM în domeniul resurselor umane; 
o realizarea cu regularitate de interviuri de carieră, sondaje privind tendinţele şi 

cultura organizaţională; 
o ameliorarea sistemului de colectare a datelor statistice, precum şi a abilităţilor de 

interpretare şi analiză a datelor colectate (prin intermediul departamentului de 
politici publice din cadrul INM); 

- flexibilizarea alocării resurselor umane (crearea unor posturi de rezervă, utilizarea 
delegarii, transferul de posturi vacante intre circumscripţii şi nivele de jurisdicţie, blocarea 
ocupării posturilor vacante în instanţele şi parchetele cu volum redus, reducerea detaşărilor 
în afara sistemului justiţiei, reglementarea obligaţiei de a rămâne un anumit interval de 
timp în secţia/instanţa la care ai promovat/te-ai transferat etc.) şi alocarea acestora în 
funcţie de nevoi; 

                                                 
71 A se vedea rezultatele evaluărilor din 2008 şi Barometrul sistemului  judiciar 2008, IPP şi INM, aprilie 2008; 
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- evaluarea corectă a nevoilor de resurse umane pe baza studiilor de impact privind aplicarea 
noilor coduri şi a programului de normare a muncii în instanţe şi parchete. 
 

În privinţa celui de al doilea obiectiv, îndeplinirea acestuia presupune modificarea regulamentelor 
privind examenele de promovare în funcţii de execuţie, în funcţii de conducere sau la ÎCCJ şi 
regândirea probelor de concurs, astfel încât să se ţină seama de cariera/traseul profesional al 
candidaţilor şi să fie testate în mod echilibrat toate elementele din profilul magistratului (scăderea 
ponderii probelor care verifică cunoştinţe de drept în favoarea probelor care testează gândire 
critică, abilităţi, atitudini).  

În mod concret, în ceea ce priveşte evaluarea individuală, credem că este necesară adoptarea în 
două etape a următoarelor măsuri:  

- într-o primă etapă, construirea unui sistem de evaluare care să reflecte ierarhia reală a 
performanţelor individuale ale magistraţilor, prin: 

o eliminarea dispoziţiilor legale care împiedică atingerea obiectivelor evaluării 
individuale (de exemplu, eliminarea interdicţiei de a participa la examene de 
promovare dacă nu se obţine calificativul maxim cu ocazia ultimei evaluări) şi 
accentuarea componentei de feedback oferit de colegi şi de dezvoltare personală; 

o introducerea unor mecanisme care să asigure caracterul unitar al evaluării între 
nivele de jurisdicţie şi circumscripţii geografice; un astfel de mecanism ar putea fi 
următorul: constituirea unei echipe restrânse de evaluatori, de 70-75 de persoane, cu 
activitate permanentă, reînnoibili câte 50% în fiecare an şi evaluarea anuală a o 
treime din numărul magistraţilor, de către echipe mixte formate din evaluatori cu 
activitate permanentă şi magistraţi reprezentanţi ai instanţei/parchetului la care 
funcţionează magistratul evaluat;   

- într-o a doua etapă, valorificarea rezultatelor evaluărilor în diferite decizii privitoare la 
cariera magistraţilor sau funcţioanrea sistemului judiciar. 
 

În sfârşit, în ceea ce priveşte promovarea la ÎCCJ, sunt necesare modificări legislative şi ale 
regulementelor CSM, astfel încât numirea să se facă pe baza mai multor evaluări, realizate de 
organisme diferite şi care să privească abilităţi şi competenţe diferite: 

- evaluarea profesională, pe baza unui test scris, anonim; rezultatele acestui test ar trebui să 
valoreze 50% din media de promovare şi să aibă o valabilitate care să se întindă pe trei ani; 
CSM ar trebui să organizeze astfel de testări anual, un candidat putând opta să dea acest 
test sau să valorifice rezultatele unei eventuale testări anterioare din ultimii trei ani; 

- evaluarea carierei, pe baza evaluărilor profesionale realizate de-a lungul carierei, dar şi pe 
baza analizei unui eşantion de hotărâri pronunţate (în parte la alegerea candidatului şi în 
parte selectate aleatoriu de către Comisia de evaluare constituită din judecători de la ÎCCJ, 
de la secţia relevantă); această evaluare ar urma să cântărească 25% din media de 
promovare; 

- evaluarea motivaţiei şi a susţinerii candidaturii, printr-un interviu în faţa CSM, care să 
cântărească 25% din media de promovare; 

- testare psihologică. 
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RĂSPUNDEREA MAGISTRAŢILOR 

a) Situaţia actuală – identificare a problemelor 
 

Răspunderea magistraţilor este reglementată prin Legea nr. 303/2004 privind statutul magistaţilor. 
Legea reglementează două tipuri de răspundere, materială şi disciplinară, existând posibilitatea 
cumulului acestora. Art. 52 alin. 3 din Constituție reglementează răspunderea patrimonială a 
statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare, stabilind, în acelaşi timp, posibilitatea 
angajării, în subsidiar, a răspunderii materiale a judecătorilor şi procurorilor care şi-au exercitat 
funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă. 

Reglementarea actuală (art. 96 din Legea nr. 303/2004) condiţionează exercitarea acţiunii în 
regres împotriva judecătorului pentru repararea prejudiciului suferit ca urmare a săvârşirii unei 
erori judiciare în alte procese decât cele penale, de stabilire, în prealabil, a răspunderii disciplinare 
sau, după caz, a răspunderii penale a judecătorului sau procurorului ce a săvarşit eroarea judiciară. 
Corelativ, constituie abatere disciplinară exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, 
inclusiv încălcarea nomelor de procedură. 

Condiţionarea răspundere materială – răspundere disciplinară şi amestecul celor două noţiuni 
prezintă riscul prejudicierii independenţei judecătorilor în activitatea de judecată. 

Răspunderea disciplinară nu ar trebui angajată pentru erori de judecată, indiferent de gravitatea 
acestora. Stabilirea unei erori implică un control asupra modului în care o hotărâre judecătorescă a 
fost pronunţată, adică un control jurisdicţional. Acest control nu poate fi realizat în afara 
sistemului instanţelor de judecată, de către Inspecţia Judiciară sau de către CSM,  organisme 
adminstrative, și nu jurisdicționale. 

Pe de altă parte, o cercetare disciplinară privind modul de soluționare a cauzei aduce atingere 
esenței independenței justiției, adică libertății judecătorului de a hotărî în cauză, cu respectarea 
legii și a propriei conștiinte. Răspunderea judecătorilor trebuie să fie corolarul independenţei, 
astfel încât orice dezechilibru din balanţa responsabilitate – independenţă vulnerabilizează 
judecătorul, punându-l într-o poziţie mereu defensivă. Tentația de a extinde răspunderea 
judecătorilor pentru activitatea lor jurisdicțională este un pericol remarcat la nivel european de 
catre CCJE, care subliniază că răspunderea unui judecător nu ar trebui definită în aceiaşi termeni 
ca cea a membrilor altor profesii publice. Dacă judecătorul este expus la sancţiuni jurisdicţionale 
sau disciplinare în legătură cu deciziile sale, nici independenţa judecătorului, nici echilibrul 
democratic al puterilor nu vor putea fi menţinute72. În acelaşi timp, reacţiile societăţii faţă de 
erorile judiciare sunt tot mai dese, impunându-se o creştere a responsabilităţii judecătorilor – pe 
de-o parte – şi o reglementare coerentă şi efectivă de reparare a erorilor judiciare, pe de altă parte. 
Ca atare, este necesară o evaluare reală şi exigentă la nivel individual a judecătorilor, nu doar sub 
aspect cantitativ ci şi, în special, calitativ, prin analiza calităţii hotărârilor judecătoreşti pronunţate. 
În paralel şi în completarea evaluării individuale, se impune o evaluare a calităţii actului de justiţie 
în general, cu luarea în considerare inclusiv a unei componente ce presupune o apreciere mai 
subiectivă privind în special valoarea deciziilor pronunţate şi perceperea lor de către public73. 

Există şi o anumită problemă de transparenţă. Hotărârile în materie disciplinară nu sunt 
publicate pe site-ul CSM. Există doar culegeri de jurisprudenţă, pe anii anteriori, unde sunt 

                                                 
72 A se vedea pct.62 din Opinia nr. 10 a CCJE cu privire la Rolul Consiliilor Judiciare –  
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_fr.asp; 
73 A se vedea şi pct. 54 din Opinia nr. 10 a CCJE – http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_fr.asp; 
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publicate selectiv hotărâri ale Consiliului. Or, în această situaţie este dificil pentru un judecător să 
îşi regleze comportamentul în funcţie de viziunea prezentă a Consiliului asupra conţinutului şi 
gravităţii faptelor ce constituie abateri disciplinare. În acelaşi sens este recomandarea făcută de 
CCJE: „Difuzarea de către organele judiciare de disciplină a jurisprudenţei disciplinare 
constituie un progres de dorit pentru informarea oferită judecătorilor; ea le permite să declanşeze 
discuţii asupra practicilor lor şi facilitează astfel difuzarea unei culturi de reflecţie în materie.”74  

O ultimă problemă este cea legată de competenţa Inspecţiei Judiciare de a cerceta și a CSM de a 
constata abaterile de la prevederile Codului deontologic75. Deşi problemele de integritate din 
sistem sunt reale, nu este permisă amestecarea noţiunilor disciplinar/deontologic. Normele 
deontologice sunt norme de autocontrol, ce exprimă capacitatea profesională de a reflecta funcţiile 
magistratului ca punct de echilibru între aşteptările publicului, pe de o parte, şi puterile atribuite 
acestuia, pe de altă parte, astfel încât, în mod normal şi firesc, chestiunile de deontologie trebuie să 
fie autoasumate de corpul magistraţilor, independent de orice funcţie sancţionatoare a acestora. 
CCJE, abordând probleme de etică şi de disciplină în Avizul său nr. 3 (2002), a subliniat 
necesitatea de a distinge clar cele două chestiuni76. 

b) Obiective pe termen mediu 
 

- reglementarea răspunderii materiale a magistraţilor, astfel încât să fie asigurat un echilibru 
între independenţă și responsabilitate; 

- stabilirea unui sistem transparent şi eficient de sancţionare a abaterilor disciplinare gradual, 
care să asigure coerenţa sistemului sancţionator şi previzibilitatea acestora; 

- creşterea standardelor de integritate în sistem şi sporirea importanţei deontologiei în 
activitatea curentă a magistraţilor. 

 
c) Măsuri de implementare 
 

În ceea ce priveşte primul obiectiv, modalitatea de reglementare a răspunderii materiale a 
magistraţilor pentru erori judiciare poate fi acceptată în două variante, ce respectă standardele 
internaţionale în materie. În ambele situaţii, răspunderea pentru erori judiciare revine exclusiv 
statului, care se poate întoarce cu acţiune în regres împotriva magistratului. 

Varianta I  

Acţiunea în regres si implicit angajării răspunderii materiale este condiţionată de săvârşirea unei 
fapte penale77 şi existenţa unei condamnări penale definitive – prezintă avantajul că exclude 
controlul greşelilor neintenţionate78, prezervând independenţa judecătorului şi, pe de altă parte, 

                                                 
74 A se vedea pct. 58 din Opinia nr. 10 a CCJE – http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_fr.asp; 
75 Prin  Hotărârea CSM nr. 564/2008 au fost atribuite competenţe în materia deontologiei Inspecţiei Judiciare si 
Plenului CSM, stabilindu-se normele de procedură în cazul abaterilor de la Codul deontologic; 
76Aceeaşi recomandare este reluată de către CCJE  la pct. 57-60 din Opinia nr. 10 din 23 noiembrie 2007 şi, mai 
recent, în Magna Carta a Judecătorilor adoptată la Strasbourg, la 17 noiembrie 2010, unde la pct. 18 se arată: 
“Acţiunile judecătorilor trebuie să fie ghidate de principii deontologice, distincte de regulile disciplinare. Aceste 
principii trebuie să provină de la judecătorii înşişi şi trebuie incluse în programul lor de pregătire.” – 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_fr.asp;  În acelaşi sens este şi pct. 74 din Recomandarea (2010) 
12 a Comitetului de Miniştri a Consiliului Europei; 
77 Un sistem similar este reglementat în Germania, unde angajarea răspunderii judecătorului se poate face numai dacă 
eroarea este consecinţa săvârşirii unei fapte penale; 
78 În acelaşi sens, în pct. 5 lit.iii) din lucrările preliminare ale Avizului nr. 3 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor 
Europeni se reţine că nu este potrivit ca judecătorul să fie expus, în ceea ce priveşte exerciţiul funcţiunii sale vreunei 
răspunderi personale, chiar ca despăgubire a statului, cu excepţia cazului în care face o greşeală intenţionată. Aceeaşi 
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asigură stabilitatea sistemului juridic, întrucât stabilirea erorii judiciare presupune în prealabil 
admiterea unei cereri de revizuire. 

Varianta II 

Stabilirea unui sistem de răspundere pentru erorile judiciare fără condiţionalităţi legate de 
stabilirea anterioară a unei responsabilităţi penale sau disciplinare a judecătorului. În acest din 
urmă caz este necesară stabilirea unor criterii foarte bine definite, care să asigure corectarea doar a 
erorilor judiciare grosiere79, astfel încât să se prezerveze atât autoritatea hotărârilor judecătoreşti 
irevocabile, cât şi independenţa judecătorilor în pronunţarea deciziilor. Un astfel de sistem ar 
impune definirea noţiunii de eroare judiciară, stabilirea competenţei de soluţionare a cauzelor 
având ca obiect stabilirea erorilor judiciare la nivelul unei singure instanţe, ÎCCJ, cu stabilirea unor 
filtre de admisibilitate care să permită evitarea supraîncărcării instanţei şi abuzul de drept, precum 
şi definirea clară a condiţiilor de admisibilitate a acţiunii. În urma admiterii acţiunii, în cazul în 
care eroarea este rezultatul relei credinţe sau a gravei neglijenţe a magistratului, se va declanşa 
acţiunea în regres împotriva magistraţilor responsabili de producerea erorii80. 

                                                                                                                                                                
concluzie este reluată în Magna carta privind statutul judecătorilor, pct. 20-22 – 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_fr.asp; 
79 Jurisprudenţa franceză a definit eroare judiciară ca fiind cea comisă sub influenţa unei greşeli atât de grosiere, încat 
nici un alt magistrat, ce cunoaşte în mod normal îndatoririle sale, nu ar fi săvârşit-o; 
80Un astfel de sistem se regăseşte în propunerea de modificare (nepublicată) a art. 96 din Legea 303/2004 facută  de 
Uniunea Națională a Judecătorilor din România, după cum urmează: 
 „Art. 96 - (1) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. 
2. Eroarea judiciară este eroarea fundamentală, atât de evidentă şi de manifestă, încât nici un magistrat, ce are un nivel 
normal de cunoaştere a îndatoririlor sale, nu ar fi putut-o săvârşi. 
3. Răspunderea pentru prejudicii cauzate prin administrarea ineficientă a sistemului judiciar, inclusiv prin 
neîndeplinirea, de către autorităţile şi instituţiile publice, a obligaţiei de a asigura soluţionarea cauzelor într-un termen 
rezonabil revine exclusiv Statului. 
4. Cazurile în care persoana vătămată are dreptul la repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare săvârşite în 
procese penale sunt stabilite de Codul de procedură penală.  
5. Dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare săvârşite în alte procese 
decât cele penale nu se va putea exercita decât în cazul în care  partea a uzat de toate caile de atac prevazute de lege 
impotriva hotararii ce se pretinde a constitui o eroare judiciară. 
6.Acţiunea se introduce în termen de un an de la data la care putea fi introdusă ultima cale de atac impotriva hotărârii 
ce constituie eroare judiciară. Competenţa de soluţionare a cauzei aparţine ÎCCJ, secţia civilă. Instanţa, în camera de 
consiliu, după ascultarea cererii, va decide cu privire la admisibilitatea cererii. Cererea va fi respinsă în cazul în care 
nu îndeplinește condițiile cerute de lege sau cererea este vădit nefondată. În cazul unor cereri vădit șicanatorii sau 
vexatorii, instanța va putea dispune obligarea petentului la plata unor amenzi civile în folosul Statului, în cuantum de 
la 500 la 50 000 lei. Respingerea cererii ca inadmisibilă poate fi atacată cu recurs în termen de 48 de ore de la 
pronunțare. Recursul se judecă de urgență, în complet de 5 judecători (nouă, în actuala reglementare), cu citarea 
părților în camera de consiliu. Dacă cererea este declarată admisibilă, cererea se va judeca conform regulilor de drept 
comun. Împotriva hotărârii se poate declara recurs în termen de zece zile de la comunicarea sentinței. Recursul se 
judecă de completul de 5 judecători (nouă, in actuala reglementare).  
7. După ce prejudiciul a fost acoperit de stat în temeiul hotărârii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin. (5), 
statul se poate îndrepta cu o acţiune în despăgubiri împotriva judecătorului sau procurorului care, cu rea-credinţă sau 
gravă neglijenţă, a săvârşit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii. Există rea-credinţă atunci când judecătorul sau 
procurorul încalcă, cu ştiinţă, normele de drept material sau procesual, urmărind sau acceptând prejudicierea unei 
persoane. Există gravă neglijenţă atunci când judecătorul sau procurorul nesocoteşte din culpă, în mod grav şi 
nescuzabil, normele de drept material sau procesual. Dreptul la acţiunea în regres se prescrie în termen de un an de la 
data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate conform alin. (5). Competenţa de judecată a acţiunii în regres revine 
curții de apel în a cărui circumscripţie teritorială domiciliază judecătorul sau procurorul. În cazul în care producerea 
erorii este cauzată de gravă neglijență, cuantumul  despăgubirilor la care poate fi obligat judecătorul nu va putea fi mai 
mare decât o treime din salariul net al acestuia din anul precedent.”; 
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Al doilea obiectiv presupune publicarea pe site-ul CSM a deciziilor definitive pronunţate în 
materie disciplinară, cu respectarea exigenţelor privind protecţia datelor cu caracter personal. În 
ceea ce priveşte distincţia disciplinar/deontologic, este necesară redactarea unui ghid/colecţii de 
principii de un alt organism decât cel ce are atribuţii în materia răspunderii disciplinare a 
magistraţilor, precum şi crearea unui Consiliu de Etică, independent de CSM81. Rolul 
organismului cu sarcini în domeniul eticii şi deontologiei va fi primordial unul consultativ, de a 
consilia judecătorii asupra chestiunilor de deontologie şi integritate cu care s-ar putea confrunta 
de-a lungul carierei lor, însă deciziile sale de constatare a unor încălcări ale normelor de etică vor 
putea fi valorificate în cadrul evaluării individuale a magistraţilor. 

 

                                                 
81 În acelaşi sens, a se vedea şi Opinia nr. 3 a CCJE – http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_fr.asp;  
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CAPITOLUL	IV	

Gestiunea	bugetului	justiției	și	managementul	instanțelor	si	parchetelor	
 

Sinteza argumentelor 

Problemele complexe legate de gestiunea bugetului justiţiei şi soluţia dezbătută public în ultimii ani  
transferul acestei atribuţii către ÎCCJ – dovedesc actualitatea unei butade celebre: „Pentru orice problemă 
complicată există o soluţie, simplă, elegantă şi GREŞITĂ” 

Credem că soluţia transferului atribuţiei de gestiune a bugetului justiţiei către ÎCCJ este simplistă şi ca 
atare, greşită, pentru că folosirea de către puterile executivă şi legislativă a bugetului justiţiei ca pe un 
instrument de presiune asupra instanţelor nu este decât una din cauzele situaţiei actuale caracterizate prin 
resurse puţine şi ineficient folosite.   

În opinia autorilor, soluţia propusă la problemele bugetare ale justiţiei trebuie să ţină cont de multitudinea 
cauzelor acestora: rigiditatea construcţiei şi administrării bugetului, organizarea acestuia într-un sistem 
ierarhic piramidal (ceea ce face ca nevoile celor mai multe instanţe să fie şi cele mai puţin luate în 
considerare), absenţa planificării bugetare multi-anuale, inexistenţa unor standarde de cost etc. 

În consecinţă, soluţiile propuse urmăresc, pe lângă transferul acestei atribuţii către puterea judecătorească şi 
flexibilizarea administrării bugetului, gestiunea colectivă a acestuia, specializarea şi profesionalizarea 
persoanelor cu atribuţii în acest domeniu, dezvoltarea de standarde de cost şi de proiecte multi-anuale. 

În ceea ce priveşte managementul instanţelor şi parchetelor, se constată unele suprapuneri între atribuţiile 
managerului economic şi respectiv ale conducătorilor instanţelor şi parchetelor şi, în consecinţă, încărcarea 
acestora din urmă cu atribuţii pur administrative. Se constată, de asemenea, unele deficienţe legate de 
ocuparea funcţiilor manageriale în justiţie, în mod special în ceea ce priveşte relevanţa şi eficienţa probelor 
de selecţie.  

În mod corespunzător, autorii propun introducerea managerului de instanţă, cu statut de înalt funcţionar 
public, care să asigure stabilitatea gestionării din punct de vedere administrativ a instanţelor şi a 
parchetelor, prin valorificarea experienţei unor ţări precum Germania, Marea Britanie sau Statele Unite şi a 
rezultatelor proiectelor pilot derulate în acest sens în ultimii ani. Înlocuirea testelor grilă ce testează 
acumularea mecanică de cunoştinţe de management cu probe relevante pentru profilul unui manager este în 
egală măsură recomandată. 
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GESTIUNEA BUGETULUI JUSTIŢIEI  

a) Situaţia actuală – identificare a problemelor 
 

La ora actuală, gestiunea bugetului instanţelor este una dintre atribuţiile MJ în calitate de ordonator 
principal de credite. Curţile de apel sunt ordonatori secundari, iar tribunalele sunt ordonatori 
terţiari de credite. În ceea ce priveşte judecătoriile, acestea nu au personalitate juridică, toate 
operaţiunile de natură bugetară fiind realizate de tribunalele în a căror circumscripţie funcţionează 
fiecare judecătorie. Fundamentarea actuală a bugetului porneşte de la comunicarea ierarhică 
tribunale – curţi de apel – MJ, fiecare palier de competenţă în materia ordonatorilor de credite fiind 
obligat să se încadreze în nişte coordonate de articole bugetare prestabilite. Bugetul construit de 
MJ este supus spre avizare CSM, avizul acestuia fiind doar consultativ. Trebuie punctat aici şi 
faptul că proiectul de buget prezentat de MJ spre avizare MFP constituie aproape întotodeauna 
subiectul unor intervenţii neargumentate și greu de înţeles din partea reprezentanţilor finanţelor 
publice, de multe ori sumele pe articole fiind tăiate, modificate fără a se ţine seama de consecinţele 
concrete ulterioare în viaţa economică a instanţelor.  

În mod similar se fundamentează bugetul şi pentru parchete, cu precizarea că, pentru sistemul 
Ministerului Public, Parchetul de pe lângă ÎCCJ are calitatea de ordonator principal de credite, 
putând gestiona distinct bugetul fără o implicare esenţială a MJ. 

Această soluţie, care funcţionează cu unele modificări de 14 ani, imediat după aprobarea Legii 
500/2002 (lege care preia însă mecanismele vechii reglementări intrate în vigoare în 1996), 
prezintă mai multe inconveniente şi se află la originea multor disfuncţionalităţi. 

În primul rând, această soluţie generează o evidentă problemă de independenţă a justiţiei. E 
greu de susţinut ideea independenţei reale a justiţiei câtă vreme bugetul justiţiei este controlat în 
bună măsură de puterile executivă şi legislativă. De altfel, această soluţie vine în contradicţie cu 
recomandările CCJE82 şi a dovedit în perioada iulie – octombrie 2009 că nu ridică doar probleme 
teoretice. 

În acea perioadă, protestul magistraţilor si al personalului auxiliar din instanţe a transmis un 
mesaj legat de subfinanţarea acută a sistemului justiţiei, de modul în care absenţa unor resurse 
materiale şi umane adecvate volumului de muncă din instanţe pot genera blocaje în activitate, 
blocaje care să vizeze chestiuni de minimă rezistență – furnizarea de curent electric, existenţa 
biroticii necesare, imposibilitatea achitării facturilor către furnizori, dar şi probleme de natură 
structurală – o schemă de personal subdimensionată, generalizarea lucrului peste program, 
asumarea de sarcini ce nu ţin de activitatea de judecată de către judecători, supraîncărcarea în 
raport de norma firească de lucru. Declaraţiile reprezentanţilor asociaţiilor magistraţilor prezenţi în 
procesul de negociere cu puterea executivă şi cea legislativă au punctat în mod constant 
necesitatea ca bugetul instanţelor să fie administrat de către o autoritate fără legătură cu puterea 
executivă – CSM sau ÎCCJ – ca o garanţie suplimentară şi efectivă pentru independenţa 
magistraţilor. S-a subliniat că resursele financiare pot constitui pentru MJ, şi deci pentru puterea 
executivă, o pârghie de presiune asupra corpului magistraţilor şi că oricând o modificare peste 
noapte a sistemului de remunerare poate deveni un factor de lezare a independenţei magistraţilor. 

În acelaşi timp, întrucât ordonatorul de credite este o singură persoană şi nu un organism colectiv, 
iar organizarea şi funcţionarea sistemului de construire şi execuţie a bugetului instanţelor se face 

                                                 
82 A se vedea în acest sens, Opinia nr. 2/2001 a CCJE, par. 11, http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ 
ccje/textes/Avis_fr.asp;      
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după principiul piramidei ierarhice, rezultatul este că cei mai mulţi beneficiari sunt şi cei ale 
căror nevoi sunt cel mai puţin luate în considerare. 

Pe de altă parte, deşi posturile de preşedinte şi vicepreşedinte sunt ocupate prin concurs naţional şi 
INM investeşte anual aproximativ 15% din bugetul formării continue pentru formarea preşedinţilor 
şi vicepreşedinţilor, marja de apreciere/manevră a acestora în ceea ce priveşte definirea propriului 
buget şi administrarea acestuia este una extrem de limitată. Această limitare excesivă a 
autonomiei bugetare decurge din faptul că bugetul este foarte centralizat, organizat anual pe 
capitole şi articole, trimestrializat, iar efectuarea oricărei plăţi depinde de aprobarea MFP pentru 
deschiderile bugetare lunare. Orice transfer de sume între articole, capitole, trimestre este fie pur şi 
simplu imposibil, fie extrem de birocratic. Rezumând, se poate spune că activitatea de gestiune a 
bugetului se învârte în jurul deciziilor guvernului de rectificare bugetară. În plus, construcţia şi 
execuţia bugetară au în vedere un orizont de timp limitat la anul calendaristic.  Or, tendinţa la nivel 
european în această privinţă este de alocare, cel puţin în parte, a bugetului instanţelor sub formă de 
sumă fixă, pe bază de obiective şi proiecte83, cele mai multe proiecte fiind multianuale. Este de 
evidenţiat aici experienţa franceză care, pornind de la o reformă bugetară fundamentală intervenită 
în 2001, a permis o alocare multianuală a bugetului, o mai mare libertate în gestiunea bugetului şi 
asigurarea controlului execuţiei bugetare pe bază de indicatori de performanţă, cu consecinţa 
posibilităţii de a dezvolta proiecte pe durata medie şi îndelungată, putând miza de la bun început 
pe surse sigure de finanțare84. 

În sfârşit, construirea bugetului nu se face în funcţie de nevoile sistemului, ci, în principal, pe baze 
statistice în funcţie de anumiţi ani sau perioade de referinţă. Astfel, nu au fost dezvoltate 
standarde de cost nici pentru diferitele acte sau etape procedurale (care este costul unei hotărâri 
judecătoreşti?), dar nici pentru chestiuni simple precum utilităţi, carburant etc. Rezultatul este, pe 
de o parte, o imposibilitate de alocare echitabilă a bugetului între diferite instanţe, dar şi o 
inconsistenţă a argumentării solicitărilor bugetare în relaţia cu celelalte puteri ale statului cu 
atribuţii esenţiale de decizie în alocarea bugetară, pe de altă parte. 

b) Obiective pe termen mediu 
 

- transferul atribuţiei de gestiune a bugetului instanţelor către puterea judiciară; 
- gestiunea colectivă a acestei atribuţii, cu reprezentarea tuturor nivelurilor de jurisdicţie;  
- flexibilizare a construcţiei şi execuţiei bugetare (proiecţie multianuală și alocare bugetară 

măcar în parte pe baza de proiecte); 
- construcţie bugetară bazată pe nevoi, pornind de la standardele de cost şi indicatorii de 

performanţă dezvoltaţi şi îmbunătăţirea abilitatilor de analiză bugetară (profesionalizarea 
gestiunii bugetare). 
 

c) Măsuri de implementare 
 

În ceea ce priveşte transferul atribuţiei de gestiune a bugetului instanţelor către puterea 
judiciară, două soluţii au fost evocate în cadrul dezbaterii publice şi anume preluarea acestei 
atribuţii fie de către ÎCCJ, fie de către CSM. 

                                                 
83 Comendium of best practices on judicial management, Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei, Consiliul 
Europei, decembrie 2007, www.coe.int; 
84 A se vedea prezentarea făcută în cadrul Conferinţei „Finanţarea justiţiei o condiţie a independenţei sale”, Cluj-
Napoca, 2009,  de către Gilles Charbonnier – „Bugetul instanţelor în Franţa. Rolul curţilor de apel în procedurile de 
management şi control bugetar”; 
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În opinia noastră, ambele soluţii, deşi rezolvă problema de independenţă amintită mai sus, sunt 
criticabile din mai multe perspective.  

Astfel, niciuna dintre soluţii, în sine, nu rezolvă nici chestiunea rigidităţii construcţiei şi execuţiei 
bugetare şi nici problema inexistenţei standardelor de cost şi, deci, a imposibilităţii construirii 
bugetului justiţiei pornind de la nevoile sistemului. În plus, fiecare dintre soluţii prezintă unele 
dezavantaje specifice.  

În măsura în care atribuţia de gestiune a bugetului ar fi transferată la ÎCCJ, ar rămâne nerezolvată 
problema reprezentativităţii (având în vedere principiul ierarhiei bugetare, cei mai mulţi 
beneficiari vor fi şi cei ale căror nevoi vor fi cel mai puţin luate în considerare). În plus, 
preşedintele ÎCCJ se va vedea nevoit să interacţioneze cu puterile executivă şi legislativă pentru a 
susţine proiectul de buget şi, deci, inclusiv să intre într-o logică a negocierii şi a compromisului (în 
sensul bun al acestui termen). Este, credem, evident riscul de a împinge un preşedinte de instanţă 
în această direcţie.   

Chiar dacă dezavantajele lipsei de reprezentativitate şi respectiv al negocierii şi al compromisului 
sunt evitate în ipoteza transferului atribuţiei bugetare către CSM, această din urmă soluţie prezintă 
inconvenientul, decisiv în opinia noastră, al concentrării de prea multă putere într-o singură 
instituţie. Or, deja dezbaterea publică este impregnată de susţineri privind riscul de corporatism şi 
transferul în exces de atribuţii dinspre MJ către CSM.  

În opinia noastră, soluţia transferului atribuţiei de gestiune bugetară către puterea judecătorească 
trebuie să răspundă necesităţilor de: reprezentativitate, gestiune colectivă, profesionalizare a 
construcţiei şi execuţiei bugetare şi să fie ferită de riscul imixtiunii în activitatea jurisdicţională. 
Este, aşadar, necesară crearea unei instituţii noi care să gestioneze bugetul instanţelor, cu personal 
specializat în chestiuni bugetare (care să lucreze la dezvoltarea standardelor de cost şi care să aibă 
abilităţi suficiente de analiză bugetară), condusă de un consiliu constituit în majoritate din 
reprezentanţi ai instanţelor de la toate nivelurile de jurisdicţie, dar şi reprezentanţi ai MJ şi MFP.   

În orice caz, indiferent de soluţia aleasă, transferul atribuţiei bugetare către puterea judecătorească 
trebui însoţită de stabilirea prin lege/Constituţie a unui procent minim din PIB alocat justiţiei, 
pentru a contrabalansa pierderea sprijinului politic pentru bugetul justiţiei. 

 

MANAGEMENTUL INSTANŢELOR ŞI PARCHETELOR 

a) Situaţia actuală – descriere a problemelor 

În momentul de faţă problema managementului instanţelor şi parchetelor reprezintă un subiect 
important de discuţie din perspectiva separării atribuţiilor pur administrative de cele 
jurisdicţionale. În ultimii ani, au fost derulate mai multe proiecte pilot menite să identifice 
soluţiile cele mai adecvate85. 

În multe împrejurări conducătorii instanţelor şi parchetelor au subliniat că exercitarea calităţii de 
ordonator de credite, chiar şi în condiţiile existentei unui manager economic, pune pe umerii 
acestora o responsabilitate pentru care nu au fost pregătiţi profesional suplimentar. Legea prevede 

                                                 
85 A se vedea, Proiectul de asistenţă „Importanţa fundamentală a stabilirii diferenţelor dintre rolul unui judecător și 
cel al unui manager administrator de instanţă”, derulat în baza acordului încheiat între Ministerul Justiţiei Român și 
Ministerul Justiţiei din Marea Britanie în 2006; Proiectul  Phare 2006 „Asistenţă pentru eficientizarea sistemului 
judiciar prin dezvoltarea instituţiei managerului de instanţă”, cu raportare la modelul german; 
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posibilitatea delegării acestei calităţi managerului economic, însă conducătorul instanţei sau 
parchetului continuă să răspundă solidar alături de managerul economic, deci practic 
responsabilitatea nu este în niciun fel  preluată din sfera managerului – judecător. 

O altă chestiune controversată este legată de suprapunerea atribuţiilor între conducătorul instituţiei 
şi managerul economic, în contextul în care, aşa cum arătam mai sus, responsabilitatea este 
comună. Această suprapunere nu este de natură să valorizeze pregătirea profesională şi menirea 
fiecăruia în instituţia în care funcţionează şi, pe de altă parte, conduce la încărcarea conducătorilor 
instanţelor şi parchetelor cu atribuţii pur administrative.  

Actualmente, atribuţiile de manager al instanţei sunt realizate de preşedintele, respectiv 
vicepreşedinte, iar curţile de apel şi tribunalele au în structură câte un departament economico-
financiar şi administrativ, condus de un manager economic (cu statut de funcţionar public), 
subordonat preşedintelui instanţei (în mod corespunzător, acelaşi sistem de organizare îl au şi 
parchetele). Condiţiile de studii şi experienţă cerute pentru ocuparea funcţiei de manager 
economic, precum şi salariul aferent fac postul puţin atractiv pentru nivelul de responsabilitate al 
acestuia.  

La acestea se adaugă, astfel cum s-a arătat în capitolul anterior, constrângerile legale privitoare la 
construirea şi administrarea bugetului instanţelor şi parchetelor.  

Dintr-o altă perspectivă, chiar modalitatea de ocupare a posturilor manageriale la instanţe şi 
parchete continuă să fie criticabilă pentru motive ce ţin de integritate şi relevanţă a probelor de 
concurs.  

Chestiunile de integritate, scoase în evidenţă de investigaţiile DNA86, precum şi de refolosirea în 
parte a proiectelor de management, dovedesc faptul că ocuparea acestor funcţii prin concurs de 
management şi comunicare nu a fost acceptată în totalitate de sistemul judiciar. 

Cât priveşte relevanţa probelor de concurs, este evident că examinarea tip grilă nu va putea scoate 
în evidenţă calităţile pe care un conducător de instanţă sau parchet trebuie sa le aibă din 
perspectiva eficienţei utilizării resurselor materiale şi umane, comunicării organizaţionale, 
previzionării acţiunilor de urmat şi a reacţiilor în situaţii de criză. Importanţa testării psihologice 
este de multe ori trecută în derizoriu, prin admiterea marii majorităţi a contestaţiilor făcute la 
testarea specializată.  

În plus, durata mandatului în funcţii de conducere de doar trei ani, dificultatea ocupării poziţiilor 
prin promovarea examenelor organizate de CSM prin INM87 şi avantajele financiare limitate fac 
postul neatractiv. Consecinţa este o lipsă de continuitate în activitatea managerială la nivelul 
instanţelor şi parchetelor şi o descurajare a proiectelor pe termen lung.  

b) Obiective pe termen mediu 

- crearea instituţiei managerului de instanţă/parchet şi preluarea de către acesta de la 
managerii magistraţi a responsabilităţilor şi sarcinilor administrative, după modelul 
existent în S.U.A., Marea Britanie sau Germania; 

                                                 
86 Raport privind starea justiţiei şi lupta împotriva corupţiei, Iniţiativa pentru o justiţie curată, 2008, p. 12; 
87 Conform Rapoartelor de activitate ale INM 2004-2010, procentul posturilor de conducere ocupate din totalul celor 
scoase la concurs  este mai mic de 50%, www.inm-lex.ro; în plus, conform Barometrul sistemului  judiciar 2008, IPP 
şi INM, aprilie 2008, perioada medie de ocupare a unei funcţii de conducere de către aceeaşi persoană este de trei ani; 
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- modificarea probelor concursului de ocupare a funcţiilor de conducere la instanţe şi 
parchete astfel încât: să fie crescută relevanţa acestora şi caracterul anonim al testării; 

- flexibilizarea construcţiei şi gestiunii bugetare.  
  

c) Măsuri de implementare 

În ceea ce priveşte primul obiectiv, realizarea acestuia presupune într-o primă etapă dezvoltarea 
unui portret al managerului de instanţă, identificarea atribuţiilor concrete ce vor fi transferate şi a 
relaţiilor de coordonare/subordonare în interiorul şi în afara instanţei/parchetului precum şi 
definirea în consecinţă a statutului său. În opinia noastră, managerul de instanţă ar trebui să fie 
numit pe bază de concurs pe perioadă nedeterminată pentru a asigura continuitatea în 
administrarea instanţei/parchetului. El va trebui să fie subordonat pe linie ierarhică conducătorului 
de instanţă/parchet, iar pe linie funcţională faţă de ordonatorul de credite pentru sistemul justiţiei 
(secretarul general al instituţiei distincte a cărei înfiinţare a fost propusă în subcapitolul anterior). 
Având în vedere complexitatea funcţiei şi întinderea responsabilităţilor conferite, precum şi 
necesitatea de a atrage personal calificat, credem că acesta ar trebui să aibă un statut de înalt 
funcţionar public (secretar general într-un minister). Managerul de instanţă va fi superiorul ierarhic 
al întregului personal auxiliar şi va coordona toate departamentele, inclusiv cel economic. În ceea 
ce priveşte sistemul de management al performanţei, managerul de instanţă/parchet va face echipă 
cu preşedintele de instanţă/prim procurorul desemnat prin concurs de management.  

Îndeplinirea celui de al doilea obiectiv presupune modificarea regulamentului de concurs pentru 
funcţii de conducere şi adoptarea unor măsuri de implementare similare, mutatis mutandis, celor 
propuse la capitolul 3 (admiterea în magistratură). Astfel, probele de concurs ar trebui să verifice 
abilităţi şi atitudini relevante pentru profilul postului, mutându-se accentul de pe verificarea strictă 
şi formală a cunoştinţelor de management spre testarea competeneţelor şi a abilităţilor candidaţilor. 
În plus, ar trebui verificat sistematic caracterul autentic al proiectelor manageriale prezentate 
precum şi reducerea la cel mult 50% din media finală a ponderii probei de susţinere a proiectului 
managerial. 

Chestiunea flexibilizării construcţiei şi gestiunii bugetare a fost analizată mai sus în cadrul 
subcapitolului precedent. 
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CAPITOLUL		V	

CSM	–	componenţă,	rol	şi	atribuţii	
 

Sinteza argumentelor 

Începutul acestui an a coincis cu finalul primului mandat de şase ani al CSM, astfel cum această instituţie 
fundamentală pentru garantarea independenţei justiţiei a fost creionată prin Constituţia din 2003 şi legile 
cadru subsecvente ale justiţiei. Un asemenea moment implică, aproape necesar, formularea unor întrebări 
specifice unui bilanţ: a reuşit CSM să devină cu adevărat garantul independenţei justiţiei, ca putere 
distinctă în stat? A devenit justiţia mai eficientă de când  deţine instrumentele legale care să-i permită să se 
autoguverneze? A crescut calitatea justiţiei ca serviciu public? 

Răspunsul la aceste întrebări reprezintă un bun prilej de a sublinia aspectele pozitive (construcţia unei, 
aproape, noi instituţii, stabilitatea adusă sistemului, adoptarea şi implementarea unui întreg corp de 
legislaţie secundară etc.), dar şi de a scoate în evidenţă vulnerabilităţile care au erodat credibilitatea CSM. 
Unele dintre acestea ţin de imperfecţiuni legislative sau inadecvări ale construcţiei instituţionale şi au fost 
analizate în cadrul acestui capitol, propunându-se diferite soluţii de remediere: componenţa CSM şi 
modalitatea de alegere sau desemnare a membrilor săi, reprezentarea societăţii civile sau a celorlalte 
profesii juridice, durata şi natura mandatului membrilor CSM şi al preşedintelui, secretul votului şi 
transparenţa activităţii CSM, procedura de revocare a membrilor CSM şi relaţia cu „alegătorii” etc. 

Cu toate acestea, niciuna dintre soluţiile propuse nu îşi va putea atinge obiectivul, în absenţa celui mai 
important ingredient: respectarea chiar de către membrii CSM a standardelor de integritate cerute sistemului 
judiciar. Din acest punct de vedere, activitatea CSM a fost deseori criticată pentru motive legate de: 
implicarea unor membrii CSM în dispute politice, scandaluri legate de colaborarea cu Securitatea, dosare 
penale privitoare la fraudarea unor concursuri sau examene, promovarea netransparentă a unor magistraţi la 
ÎCCJ, blândeţea sancţiunilor disciplinare aplicate unor magistraţi acuzaţi de corupţie şi influenţă politică, 
protejarea de către CSM a propriilor membri, în condiţiile în care adunări generale ale judecătorilor au 
încercat revocarea acestora, gestiunea campaniei electorale pentru alegerea noilor membrii CSM etc.   

De altfel, credem că problemele de integritate au fost cele care au erodat cel mai mult credibilitatea CSM şi 
au hrănit agenda publică şi propunerile legislative cu iniţiative vizând reluarea de către puterea executivă a 
unora dintre atribuţiile transferate în 2003-2005 către justiţie.  
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a) Situaţia actuală – identificare a problemelor 

În decembrie 2010 s-a încheiat primul mandat de șase ani al CSM, astfel cum a fost regândită 
această instituţie prin Constituţia din 2003 şi legile de organizare a sistemului justiţiei din 2004 şi 
2005. Toate aceste reforme au vizat un obiectiv comun şi anume să ofere justiţiei posibilitatea de a 
se autoguverna, iar CSM atribuţiile pentru a deveni cu adevărat garantul independenţei justiţiei. Cu 
excepţia disputei legate de cine ar trebui să gestioneze bugetul justiţiei, CSM chiar a preluat de la 
puterea executivă toate atribuţiile care să îi permită să joace rolul său constituţional şi legal.  

În această perioadă a fost construită aproape de le zero o instituţie nouă, a fost adoptat un întreg 
pachet de legislaţie secundară, au fost preluate şi puse în aplicare într-un ritm accelerat atribuţii, 
care până atunci fuseseră exercitate de MJ. În plus, începutul mandatului noului CSM s-a suprapus 
cu perioada de reformă accelerată a statului român în vederea aderării la UE, unul dintre accentele 
principale fiind în mod constant plasat pe domeniul justiţiei. Această evoluţie forţată şi accelerată a 
fost de altfel atent monitorizată de Comisia Europeană şi înainte şi după aderare, fiind reflectată cu 
regularitate în rapoartele de tară (până în ianuarie 2007) şi în rapoartele în cadrul Mecanismului de 
cooperare şi verificare după aderare. De altfel, acest mecanism continuă încă la data acestei 
analize.  

A reuşit CSM să devină cu adevărat garantul independenţei justiţiei, ca putere distinctă în stat? A 
devenit justiţia mai eficientă de când a primit instrumentele legale care să-i permită să se 
autoguverneze? A crescut calitatea justiţiei ca serviciu public? Înainte de a încerca un răspuns la 
aceste întrebări, credem că trebuie admis contextul dificil evocat mai sus al acestui prim mandat 
precum şi progresele evidente şi numeroase înregistrate în ultimii ani.   

Atât din perspectiva puterii în stat, cât şi din perspectiva serviciului public, criteriul ultim de 
apreciere a reuşitei este gradul de satisfacere a spiritului de dreptate pe care îl au cetăţenii şi 
comunitatea pe care ei o formează. Din acest punct de vedere, este clar că ne aflăm mai degrabă pe 
terenul speranţelor şi mai puţin al realizărilor. Există mai multe motive care explică această 
precaritate funcţională a CSM. Unele dintre aceste motive ţin de construcţia instituţională sau de 
viciile normative şi vor face obiectul analizei sintetice de mai jos.  

În parte însă, eşecul parţial al CSM este rodul modului în care membrii săi au înţeles să îşi 
îndeplinească mandatul. În acest context, principalul reproş şi problema care credem că a erodat 
cel mai mult credibilitatea CSM este legată de chestiunea integrităţii: implicarea unor membrii 
CSM în dispute politice, scandaluri legate de colaborarea cu Securitatea, dosare penale privitoare 
la fraudarea unor concursuri sau examene, promovarea netransparentă a unor magistraţi la ÎCCJ, 
blândeţea sancţiunilor disciplinare aplicate unor magistraţi acuzaţi de corupţie şi influenţă politică, 
protejarea de către CSM a propriilor membri în condiţiile în care adunări generale ale judecătorilor 
au încercat revocarea acestora, gestiunea campaniei electorale pentru alegerea noilor membrii 
CSM etc.  

Problemele de integritate evocate mai sus coroborate cu gradul redus de încredere a populaţiei în 
justiţie creează un dublu risc: pe de o parte, transformă justiţia într-o ţintă predilectă a 
politicienilor şi a mass-media şi, pe de altă parte, în strânsă legătură cu acest prim risc, hrănesc cu 
argumente iniţiativele legislative menite să conducă la reluarea de către puterea executivă a unora 
dintre atribuţiile cedate în perioada 2003-2005, cu riscul evident de intensificare a presiunilor 
politicului asupra justiţiei.  

Vom evoca în continuare câteva dintre cele mai importante probleme ce ţin de construcţia 
instituţională sau de insuficienţe ale legislaţiei privind organizarea justiţiei. 
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Un prim set de probleme este legat de modalitatea de alegere a membrilor CSM şi au fost 
evidenţiate de cele două proceduri electorale parcurse din 2004 până în prezent.  

Alegerea magistraţilor în CSM nu ar trebui să fie rodul întâmplării, al dimensiunii 
instanţei/parchetului din care face parte un anumit candidat sau doar al notorietăţii acestuia, ci ar 
trebui să fie rezultatul unei verificări serioase a calităţilor manageriale, a competenţei şi a 
onestităţii acestora. Cu alte cuvinte, sunt necesare:  

- organizarea unei campanii electorale, cu tot ce înseamnă aceasta: calendar comun, 
degrevare a candidaţilor de sarcinile judiciare în perioada campaniei, alocare de fonduri, 
crearea unei platforme care să permită cunoaşterea de către magistraţi a candidaţilor şi 
posibilitatea de a compara proiectele propuse; 

- propunerea de către magistraţi şi asociaţii profesionale a unor candidaţi credibili şi a unor 
politici publice fundamentate; 

- cultivarea conştiinţei profesionale şi a spiritului asociativ al magistraţilor.  
 

Altfel este pus astfel sub semnul întrebării chiar caracterul democratic al alegerilor făcute.  

Or, în cele două proceduri electorale de până acum, elementele de mai sus fie au lipsit cu totul, fie 
au fost insuficiente. În 2010, spre exemplu, lipsa unui calendar comun şi a oricăror fonduri alocate 
campaniei au obligat candidaţii să aibă fiecare propriul calendar dedicat campaniei şi finanţarea 
din bani personali a acesteia. Această premisă a făcut dificilă organizarea întâlnirilor între 
candidaţi şi alegători şi a născut o inegalitate de tratament, inclusiv prin prisma faptului că o parte 
din candidaţi au fost degrevaţi de activităţile specifice de judecată. Mai mult, inexistenţa unor 
proceduri clare şi eficiente de rezolvare a contestaţiilor privind procesul electoral a permis 
tergiversarea acestora după data finalizării alegerilor, creând premisele unei insecurităţi 
instituţionale. 

Corelativ, revocarea membrilor Consiliului presupune în prezent o procedură greoaie şi 
ineficientă şi, ca atare, afectează responsabilitatea CSM în ansamblul său. Convocarea adunărilor 
generale este lăsată la atitudinea CSM, iar revocarea este condiţionată de neîndeplinirea de către 
membrul ce se doreşte a fi revocat a mandatului dat. Or, în condiţiile în care activitatea Consiliului 
este una colegială, iar votul este secret, îndeplinirea unei astfel de condiţii este greu de imaginat. 
De altfel, o astfel de condiţionare este incompatibilă cu ideea de mandat, regula fiind aceea a 
retragerii sale prin simpla manifestare de voinţă în acest sens a celui ce a dat mandatul. Această 
reglementare inadecvată şi-a dovedit efectele păguboase, mai multe încercări de revocare a 
membrilor CSM fiind blocate chiar de CSM88.  

În al doilea rând, CSM a fost acuzat de corporatism, numărul, rolul şi influenţa efectivă a 
reprezentanţilor societăţii civile fiind considerate insuficiente. În prezent, CSM este alcătuit din 19 
membri, din care 14 sunt aleşi în adunările generale ale magistraţilor si validaţi de Senat – 9  
judecători, 5 procurori;  2 reprezentanţi ai societății civile, specialişti în domeniul dreptului, care se 
bucură de înaltă reputaţie profesională şi morală, aleşi de Senat; aceştia participă numai la lucrările 
în plen;  ministrul justiţiei, preşedintele ÎCCJ și procurorul general al Parchetului de pe lângă 
ÎCCJ.  

                                                 
88 Relevantă în acest sens este iniţiativa de revocare a unui membru CSM în 2006, după ce a devenit publică 
colaborarea sa cu fosta securitate, inițiativă ce a aparţinut Tribunalului Cluj şi blocată de neconvocarea majorității 
tribunalelor. Încercări de revocare au avut loc şi în anii ulteriori, toate însă având acelaşi destin; 
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La data prezentei analize, se află în dezbatere publică un proiect de revizuire a Constituţiei, 
postat pe site-ul Președenției României89, ce prevede o creştere substanţială a numărului 
reprezentanţilor societăţii civile (6 în loc de 2, dintre care 3 numiţi de Parlament şi 3 de către 
Preşedintele României), cu diminuarea corespunzătoare a numărului magistraţilor aleşi (10, dintre 
care 5 judecători şi 5 procurori). 

Prezenţa unui număr mai mare al reprezentanţilor societăţii civile diminuează riscul 
corporatismului acestei instituţii şi asigură o legătură eficientă a justiţiei cu societatea. Pe de altă 
parte însă, Consiliul trebuie să îşi păstreze caracterul independent şi să asigure o guvernare 
autonomă a justiţiei. Ca atare, susţinem şi în această privinţă respectarea standardului european90 
şi, deci, păstrarea unei proporţii raţionale și a unei majorităţi confortabile a magistraţilor aleşi în 
consiliu. În plus, modul de desemnare al reprezentanţilor societăţii civile propus în proiect creează 
riscul politizării alegerii făcute. 

Mandatul membrilor CSM este de şase ani, fără posibilitatea realegerii (interdicţia fiind instituită 
prin lege). Această dispoziţie ridică două probleme de principiu: durata mandatului şi interdicţia 
realegerii, pe care le vom analiza pe rând.  

Un mandat cu o durată de şase ani este excesiv de lung, mai ales în condiţiile în care membrii 
CSM au activitate permanentă, fiind aşadar îndepărtaţi de activitatea jurisdicţională91. Pentru 
acelaşi motiv (a nu se pierde legătura cu practica jurisdicţională), dar şi pentru a nu permite 
concentrări şi consolidări de putere în interiorul CSM, credem că interdicţia realegerii ar trebui 
păstrată. 

Modalitatea de formulare a textului constituţional a ridicat probleme de interpretare în situaţia în 
care un membru al CSM îsi încetează mandatul înainte de împlinirea termenului de şase ani, fiind 
pus implicit în discuţie şi caracterul individual/colectiv al mandatului membrilor CSM. Cu 
ocazia alegerilor din toamna anului 2010 s-au conturat două puncte de vedere: unul adoptat de 
CSM, potrivit căruia mandatul este legat de persona celui ce îl deţine, astfel încât dacă un membru 
îşi încetează mandatul înainte de expirarea celor şase ani, membrul nou ales va avea un nou 
mandat de şase ani; şi un punct de vedere adoptat de Senat, potrivit căruia membrul nou va fi ales 
doar pentru perioada rămasă din mandatul iniţial. Această a doua soluţie ni se pare a fi corectă 
întrucât interpretarea opusă (mandat individual) ridică probleme din perspectiva modului în care 
Consiliul acţionează şi ia decizii – ca un organism colectiv – cu majoritatea voturilor membrilor 
săi. În plus, există riscul ca, în timp, alegerea membrilor CSM să fie repartizată în timp, în funcţie 
de diferitele motive de vacanţă a postului, fără posibilitatea de a se mai organiza campanie 
electorală, cu efecte negative evidente din perspectiva interesului şi a implicării magistraţilor în 
procesul electoral. 

Conform Constituţiei, preşedintele CSM are mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit. În condiţiile 
în care mandatul este extrem de scurt, apreciem că nu este justificată interdicţia de a fi reînnoit, 
numărul mandatelor putând fi cel mult limitat. Dezavantajele sistemului actual sunt legate de 
dificultatea de a dezvolta şi pune în practică proiecte pe termen mediu sau lung, precum şi de 
creare a unei imagini publice a preşedintelui CSM  şi, implicit, a Consiliului. În consecinţă, actuala 

                                                 
89 http://www.presidency.ro/static/Proiect_Revizuire_Constitutie.pdf; 
90 A se vedea Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei CM/Rec (2010)12 din 17 noiembrie 2010 
cu privire la judecători: independenţa, eficienţa şi responsabilităţile, pct. 27; 
91 În acelaşi sens, pct. 35 din Opinia nr. 10 a CCJE prevede : ”Este important ca judecătorii care statuează în 
Consiliul Justiţiei să nu fie prea mult timp ţinuţi departe de profesia lor pentru a păstra legătura cu practica 
jurisdicţională pe cât posibil. Mandatele care cer ca membrii Consiliului Justiţiei să se consacre în exclusivitate 
acestor sarcini ar trebui să fie limitate ca număr şi durată”; 
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formulă nu face decât să accentueaze dificultatea, inerentă unui organism colectiv format din 19 
persoane, de a promova orice fel de reforme şi proiecte pe termen lung. 

O altă problemă legată de modul în care Consiliul îşi desfăşoară activitatea priveşte transparenţa 
decizională. Deşi ordinea de zi este publicată cu trei zile înaintea şedinţelor, deseori ea este 
incompletă. Sub pretextul unor urgenţe, chestiuni sensibile sunt discutate şi hotărâte în Plen, deşi 
nu apăreau pe ordinea de zi publicată. Publicitatea şedinţelor Plenului este mai mult formală, 
spaţiul fiind insuficient pentru prezenţa publicului, iar înregistrările şedinţelor, deşi există, nu sunt 
publicate pe site. Cu referire la dispoziţia constituţională care prevede că votul este secret, CSM a 
dezvoltat o practică administrativă de nemotivare a propriilor hotărâri, cu atât mai puţin a opiniilor 
disidente, contrară recomandărilor europene în materie92.  

b) Obiective pe termen mediu 

- stabilirea componenței CSM, astfel încât să fie asigurat un echilibru între necesitatea 
reprezentării eficiente a societaţii civile şi prezervarea caracterului independent și eficient 
al Consiliului; 

- revizuirea duratei şi clarificarea mandatului membrilor CSM şi al preşedintelui acestuia; 
- creşterea transparenţei şi a implicării magistraţilor în procedura de alegere a membrilor 

CSM şi simplificarea procedurii de revocare; 
- creşterea responsabilităţii membrilor CSM și a transparenței activităţii acestora. 
  

c) Măsuri de implementare 

Punerea în practică a unora din obiectivele de mai sus presupune modificarea în consecinţă a 
Constituţiei: 

- stabilirea unui număr de 19 membri, din care 3 reprezentanţi  ai societății civile, 8 
judecători (urmând a se renunţa la un reprezentant al ÎCCJ) , 5 procurori și 3 membri de 
drept (ministrul justiţiei, preşedintele ÎCCJ şi procurorul general al Parchetului de pe 
ÎCCJ).  Modalitatea de numire a reprezentanţilor societăţii civile trebuie să asigure o 
echilibrare a implicării politicului în acest proces, fiind recomandată numirea a câte unui 
reprezentant al societăţii civile de către Preşedinte, Camera Deputaţilor, respectiv Senat; 
este de reflectat în acest context şi la posibilitatea asigurării reprezentării în CSM a 
reprezentanţilor celorlalte profesii juridice sau chiar a celor mai importante facultăţi de 
drept; 

- reducerea mandatului la cinci ani, cu păstrarea interdicţiei reinvestirii – dacă prelungirea 
duratei mandatului astfel încât să depăşească durata ciclului electoral îşi păstrează şi azi 
justificarea, un mandat de sase ani pare să fie totuşi prea lung; 

- reglementarea posibilităţii reinvestirii preşedintelui CSM; 
- păstrarea caracterului secret al votului, corelativ însă cu obligativitatea motivării tuturor 

deciziilor şi cu posibilitatea formulării de opinii separate; caracterul secret nu ar trebui 
menţionat în Constituţie, pentru a nu fi interpretat în practică drept o piedică peremptorie 
pentru dezbateri reale, care presupun – fireşte – expunerea argumentată a unei opinii. 
 

Al doilea obiectiv impune clarificarea la nivel legislativ a situaţiei încetării mandatului înainte de 
expirarea termenului. Este necesară prevederea explicită în lege a continuării de către membrul 

                                                 
92 A se vedea în acest sens, Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei CM/Rec (2010)12 din 17 
noiembrie 2010 cu privire la judecători: independenţa, eficienţa şi responsabilităţile, pct. 28;  
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nou ales a mandatului iniţial. În acest mod, se asigură organizarea alegerilor in mod global la 
fiecare șase ani şi conservarea caracterului unitar al Consiliului ca structură instituţională.  

Al treilea obiectiv presupune modificarea regulamentului privind alegerea membrilor CSM, poate 
chiar a legislaţiei relevante, pentru a permite un sistem clar și accesibil de soluţionare a 
contestaţiilor, în condiţii de transparență și cu evitarea conflictelor de interese. De asemenea, 
Consiliul trebuie să asigure alocarea unor fonduri suficiente dedicate campaniei electorale şi un 
calendar unitar al întâlnirilor dintre candidaţi şi alegători.   

Procedura de revocare trebuie modificată,  astfel încât aceasta să devină eficientă, asigurând  un 
instrument eficient de responsabilizare a membrilor CSM. Modalitatea de revocare trebuie să fie 
similară celei de vot, să excludă orice condiţionare de fond şi dependenţă de voinţa Consiliului. Un 
astfel de sistem ar putea fi următorul: cererea de revocare a  unui membru CSM să poată fi 
formulată de oricare adunare generală de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care membrul 
respectiv le reprezintă. Convocarea tuturor adunărilor generale ale instanţelor/parchetelor să se 
declanşeze din oficiu, indiferent de vreo hotărâre a CSM – sau chiar în lipsa acesteia – la 15 de zile 
de la sesizare, obligativitatea convocării de către preşedinţii instanţelor urmând a fi prevăzută în 
lege. Adunările generale vor fi convocate pentru aceeaşi dată – a 15-a zi de la sesizare, respectiv 
prima zi lucrătoare dacă a 15 zi este o zi liberă, la aceeaşi oră. Dreptul de vot aparţine judecătorilor 
şi procurorilor înscrişi pe listele electorale. Centralizarea votului se va face de către CSM, pe baza 
proceselor verbale trimise de adunările generale. Membrul CSM este demis în situaţia în care 
jumătate plus unu din numărul judecătorilor/procurorilor înscrişi pe listele electorale au votat în 
acest sens. 

În ceea ce priveşte ultimul obiectiv, este necesară adoptarea mai multor măsuri, între care  
publicarea pe site nu doar a ordinii de zi, ci şi a notelor diverselor direcţii ce fac obiectul 
dezbaterilor, înregistrarea video a şedinţelor si postarea lor pe site (similar şedinţelor din 
Parlament), obligarea prezentării anuale a raportului de activitate, precum şi a planului de 
activitate pentru anul următor în faţa adunărilor generale ale curţilor de apel. În plus, pentru 
creşterea transparenţei CSM şi responsabilizarea membrilor acestuia sunt recomandabile motivarea 
sistematică a deciziilor CSM şi instituirea posibilităţii de a face opinie separată.  
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CAPITOLUL	VI	

Eficienţa	procedurilor	de	judecată.	Unificarea	practicii	judiciare,	rolul	
Casaţiei.	Accesul	la	justiţie	şi	executarea	silită	
Sinteza argumentelor 

Sondajul Gallup privind eficienţa şi responsabilitatea sistemului judiciar românesc (realizat în martie 2008, 
în cadrul unui program al Băncii Mondiale) arată că 85% din avocaţi şi 76% din populaţie consideră că „în 
instanţele din România procesele durează prea mult”. Nemulţumirea avocaţilor şi a opiniei publice se 
explică în bună măsură prin modul în care se desfăşoară, în prezent, procedura în faţa instanţei: toate părţile 
sunt citate la aceeaşi oră, la începutul dimineţii, şi aşteaptă ore în şir strigarea cauzei lor, adesea doar pentru 
a afla că nu s-a îndeplinit procedura de citare cu una din părţi, că s-a depus o cerere de amânare ori că nu   
s-a plătit taxa de timbru, că raportul de expertiză nu s-a efectuat sau că partea adversă cere termen pentru a 
lua cunoştinţă de întâmpinare etc. Acest scenariu se repetă la mai multe termene de judecată; deplasările 
repetate la instanţă creează prejudicii efective privind cheltuielile de transport şi timpul alocat, adesea inutil, 
dar şi neînţelegere, sentimente de frustrare, ca urmare a ceea ce pare o „tragere de timp” din partea 
instanţelor care judecă procesul. 

Sunt, aşadar, necesare măsuri care să conducă la scăderea numărului de termene la care partea trebuie să se 
prezinte în instanţă şi la reducerea timpului petrecut în sala de judecată de părţi şi avocaţi, în aşteptarea 
dosarului lor. Aceste obiective pot fi atinse prin crearea unei faze scrise de administrare a dosarului,  în care 
se realizează schimbul de documente, se admit probele, se administrează proba cu înscrisuri şi 
interogatoriul persoanei juridice, se administrează proba cu expertiză (cu respectarea principiului 
contradictorialității, printr-o procedură scrisă, cu înştiinţarea părţilor despre măsurile dispuse şi luarea în 
considerare a observaţiilor lor), şi limitarea fazei orale doar la anumite activităţi procesuale (precum 
audierea martorilor, soluţionarea excepţiilor invocate de părţi, dezbaterea în fond).  

Considerăm de asemenea necesar un amplu proces de reamenajare funcţională, extindere şi modernizare a 
sediilor instanţelor judecătoreşti, pentru a fi mai prietenoase, mai transparente şi totodată mai eficiente – 
instituind, spre exemplu, un număr mai mare de săli de judecată mici, în care părţile pledante şi avocaţii lor 
să aibă posibilitatea de a lua loc şi de a purta un dialog profesionist cu completul de judecată. 

Legile de procedură trebuie adaptate la noile tehnologii informatice, care să reglementeze condiţiile ce 
trebuie îndeplinite de părţi pentru a sesiza valabil instanţa prin cereri transmise pe cale electronică, ori 
pentru a depune înscrisuri, iar la nivelul unor instanţe-pilot se pot implementa experimental tehnologii care 
să privească arhivarea electronică şi administrarea dosarelor în format electronic. 

În contextul supraaglomerării instanţelor mari, cu consecinţa unui interval foarte mare de la introducerea 
cererii şi până la primul termen de judecată, devine imperios necesară utilizarea mai eficientă a resurselor 
existente în sistemul judiciar, prin desfiinţarea instanţelor mici, al căror volum de activitate nu le justifică 
existenţa, şi redistribuirea personalului. Modificările în materia competenţei, preconizate de noile Coduri, 
impun, de asemenea, deplasarea de personal către tribunale şi curţi de apel. Contextul special al capitalei şi 
al altor câtorva oraşe mari ar impune şi analiza necesităţii unor tribunale specializate de muncă, 
administrativ-fiscale şi comerciale, măsură care ar putea spori atractivitatea mediului de afaceri şi 
competitivitatea economică a României, în măsura în care ar exista o rezolvare promptă a unor litigii 
precum cele comerciale, de achiziţii publice şi de muncă. 

În viitor, în acord cu tendinţe legislative deja existente în Noul Cod de procedură civilă, propunem crearea 
unui unui sistem jurisdicţional suplu şi coerent, cu doar două grade de jurisdicţie (fond şi apel), recursul la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie urmând a constitui un grad de jurisdicţie deschis în mod excepţional, doar 
atunci când interesul general al administrării justiţiei o impune, respectiv cu privire la chestiuni de drept de 
interes general, în urma parcurgerii unui filtru de admisibilitate riguros. Altfel spus, instanţa supremă 
trebuie să judece cauze mai puţine, care prezintă probleme de drept noi şi dificile, dar şi mai diverse, 
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nefiind normal ca anumite categorii de litigii, precum cele care privesc protecţia consumatorilor, clauzele 
abuzive, litigiile de muncă să fie în întregime excluse din competenţa sa. 

Pe lângă aceste măsuri, pentru unificarea practicii judiciare mai este necesară specializarea completelor de 
judecată pe materii litigioase, îndeosebi în cadrul ÎCCJ şi a curţilor de apel mai mari, dar, eventual, şi în 
cazul tribunalelor cu o structură organizatorică mai complexă; desigur, se va păstra repartizarea aleatorie 
între completele specializate. 

Întrucât unitatea practicii presupune şi cunoaşterea hotărârilor pronunţate anterior, este necesară instituirea 
unei baze de date accesibile sistemului judiciar, în care să poată fi accesate hotărârile tuturor instanţelor, pe 
baza unor criterii de căutare cât mai precise. 

În condiţiile în care potrivit noilor proceduri, asistenţa avocaţială va fi obligatorie în recurs, este necesară 
perfecţionarea sistemului de asistenţă judiciară, astfel încât orice cetăţean (iar în condiţiile legii, chiar şi 
persoanele juridice) să poată obţine beneficiul asistenţei judiciare gratuite.  

Scopul fiecărei hotărâri este executarea sa efectivă. De aceea, pentru a eficientiza executarea silită, 
propunem simplificarea formalităţilor prealabile începerii executării silite, instituirea unor amenzi în folosul 
creditorului, dacă debitorul nu execută o obligaţie personală (iar nu în folosul statului, ca în prezent, ceea ce 
este ineficient, îndeosebi când debitorul este statul însuşi), liberalizarea accesului în profesia executorilor 
judecătoreşti, care în multe locuri din ţară exercită un cvasi-monopol, precum şi printr-un control mai 
riguros al actelor întocmite de aceştia.  

În ceea ce priveşte taxele de timbru, gratuitatea totală a anumitor categorii de cauze încurajează cererile 
şicanatorii ori abuzive (procesomanie), ori făcute fără şanse reale de succes, pentru simplul motiv că 
reclamantul oricum nu are nimic de pierdut. Sunt aşadar necesare taxe fixe, în cuantum moderat (50 – 100 
lei), înclusiv în cazul litigiilor de muncă, ori de contencios administrativ, după cum este necesară şi 
plafonarea taxelor calculate la valoare, în prezent foarte ridicate. 

Resursele obţinute din taxele de timbru trebuie să fie alocate în cea mai mare parte sistemului judiciar, 
pentru finanţarea funcţionării sale, iar nu exclusiv administraţiei locale, ca în prezent (în condiţiile 
subfinanţării cronice a sistemului judiciar).  

În fine, în materie penală, avem în vedere măsuri menite să asigure respectărea drepturilor fundamentale ale 
persoanei şi în faza anchetei penale, fără a compromite eficienţa acesteia, o parte dintre acestea fiind 
realizate prin Noul Cod de procedură penală (reglementarea calităţii de suspect, eliminarea posibilităţii de a 
administra probe înainte de începerea urmăririi penale, introducerea judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a 
celui de cameră preliminară ş.a.). 

Tot în faza de urmărire penală, trebuie repartizaţi mai mulţi procurori la parchetele de pe lângă judecătorii 
şi tribunale, în competenţa cărora se află majoritatea infracţiunilor, fiind totodată necesar ca aceştia să 
beneficieze de prerogative extinse de coordonare a poliţiei judiciare. Totodată, se impune un sistem realist 
de calcul al cheltuielilor judiciare, impuse persoanelor ce formulează plângeri penale şicanatorii împotriva 
altor persoane, pentru a asigura scăderea volumului de activitate inutilă a organelor de urmărire penală.   

Sunt necesare măsuri speciale cu privire la cauzele cu foarte multe părţi civile ori vătămate, caz în care ar 
trebui reglementat un sistem special de citare prin publicitate, ori de reprezentare obligatorie prin avocat a 
părţilor care nu şi-au desemnat apărător. 

Se impune limitarea în timp a posibilităţii de a invoca neregularităţile fazei de urmărire penală şi de a 
restitui cauza în vederea refacerii urmăririi penale, aceste neregularităţi urmând a fi invocate doar în cursul 
procedurii de cameră preliminară. Este, de asemenea, necesară reducerea la strictul necesar şi definirea 
riguroasă a cazurilor în care este permisă trimiterea cauzelor spre rejudecare de către instanţele de control 
judiciar, precum şi limitarea numărului acestor trimiteri spre rejudecare, la cel mult una în cursul întregului 
proces. 
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I. Procedura de judecată în primă instanță: administrarea dosarului și durata proceselor 
civile; reducerea oralității și creșterea caracterului scris al procedurii 

a) Situaţia actuală – descrierea problemei  

Având în vedere standardul CEDO de 6 ani/3 grade de jurisdicție93, în materie civilă, durata 
proceselor din România nu pare să fie nerezonabilă, majoritatea proceselor încadrându-se în acest 
interval. Din hotărârile CEDO de condamnare a României pe acest aspect, rezultă că principalele 
motive care conduc la depăşirea termenului rezonabil sunt: casările sau desfiinţările cu 
trimitere spre rejudecare dispuse de mai multe ori în cursul aceluiaşi proces, suspendarea 
procesului civil pentru soluţionarea dosarului penal de care depinde, nerealizarea suficient de 
rapidă a expertizelor, amânările repetate, neadaptarea procedurilor la cauzele care presupun 
urgenţă. Mărirea intervalului dintre două termene consecutive de la aproximativ o lună la două, 
trei sau mai multe luni (observabilă mai ales în ultimii doi ani la instanţele aglomerate şi de câţiva 
ani la ÎCCJ) este un fenomen îngrijorător, acest factor putând conduce la încălcări repetate ale 
termenului rezonabil, producând efecte de sistem; el însă nu a apucat să se reflecte, ca atare, într-
un număr suficient de hotărâri de condamnare. În ciuda celor de mai sus, numărul de hotărâri de 
condamnare pentru o durată nerezonabilă a proceselor este în media europeană.  

Cu toate acestea, 85% din avocaţi şi 76% din populaţie consideră că „în instanţele din România 
procesele durează prea mult timp”94. Or, problemele identificate în practica CEDO nu justifică 
reacţiile avocaţilor, populaţiei, presei şi societăţii civile faţă de problema duratei proceselor. 
Probabil că aşteptările beneficiarilor sunt mult mai mari decât standardele fixate chiar şi de CEDO. 
Pe de altă parte, aceste reacţii destul de vehemente sunt şi rezultatul modului în care se desfăşoară, 
în cele mai multe cazuri, procedura în faţa instanţei actualmente: amânările repetate, de multe ori 
considerate nejustificate de una din părţi, creează nemulţumiri pe care partea le manifestă ca fiind 
legate de durata ca atare a procesului.  

Părţile unui proces se prezintă de multe ori în instanţă şi aşteaptă să li se strige dosarul pentru a 
afla că nu s-a îndeplinit procedura de citare cu una din părţi, că s-a depus o cerere de amânare, că 
raportul de expertiză nu s-a efectuat sau că partea adversă cere termen pentru a lua cunoştinţă de 
întâmpinare etc. Astfel, de exemplu, avocaţii consideră în procent de 65% că jumătate sau mai 
mult de jumătate din timpul petrecut în instanţă este timp pierdut; 80% consideră că mai mult de 
un sfert din timpul petrecut în instanţă este timp pierdut95, strigarea dosarului în instanţă fiind, de 
departe, activitatea care conduce cel mai mult la pierderea timpului96.  

Deplasările repetate la instanţă creează – pe lângă prejudiciile efective privind cheltuielile de 
transport, timpul alocat (învoirea de la locul de muncă) şi nemulţumirile cauzate de condiţiile din 
sălile de judecată97 – neînţelegere (multe părţi neasistate de avocaţi nu înţeleg de ce nu se judecă 
dosarul la acel termen), sentimente de frustrare, de contestare a măsurii etc. Acestea produc, prin 
repetare la toate stadiile procesului (primă instanţă, apel, recurs), un sentiment de „tragere de timp” 

                                                 
93 Indicarea standardului este făcută în tuşe groase, pentru scopul acestei prezentări, jurisprudenţa CEDO în materie 
fiind mai nuanţată în funcţie de obiectul procedurilor şi atitudinea părţilor şi a autorităţilor ; 
94 Sondajul Gallup privind eficienţa şi responsabilitatea sistemului judiciar românesc, martie 2008, în cadrul unui 
program al Băncii Mondiale; 
95 Sondajul Gallup privind eficienţa şi responsabilitatea sistemului judiciar românesc, martie 2008, în cadrul unui 
program al Băncii Mondiale;  
96 Conform aceluiaşi sondaj, 35% dintre avocaţii respondenţi au desemnat-o pe primul loc, la mare distanţă faţă de 
locul 2 (depunerea/eliberarea de acte, 11%); 
97 57% din avocaţi sunt nemulţumiţi, conform Sondajului Gallup menţionat anterior, spaţiul insuficient conducând 
detaşat, fiind menţionată ca prima cauză de nemulţumire de 32% din avocaţi; 
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de către instanţă şi pot explica reacţiile vehemente, nejustificate obiectiv în totalitate, privind 
durata proceselor.  

Problema este creată de accentul pe care procedura română îl pune pe oralitatea (şi pe 
publicitatea) unor chestiuni neesenţiale (toate acele chestiuni care conduc la amânare): tot 
dosarul se administrează şi se instrumentează numai în şedinţă orală şi publică, în prezenţa 
părţilor.  

Reducerea duratei proceselor civile prin evitarea amânărilor repetate, prevenirea efectelor pe care 
acestea le au cu privire la eficacitatea şi imaginea justiţiei, reducerea costurilor, timpului pierdut şi 
a disconfortului pentru părţi şi avocaţi pot fi eliminate sau măcar reduse prin măsuri care să 
conducă la scăderea numărului de termene la care partea trebuie să se prezinte în instanţă şi la 
reducerea timpului petrecut în sala de judecată de părţi şi avocaţi în aşteptarea dosarului lor. 

Totodată, până de curând, procedurile existente (civilă şi penală), adoptate cu mult timp în urmă, 
nu conţineau reglementări cu privire la noile tehnologii şi mijloace de comunicare (telefon, 
fax, poştă electronică, semnătură electronică, arhivarea electronică a documentelor). Prin recentele 
modificări aduse de Legea nr.202/2010 se permite utilizarea unora dintre ele, dar reglementarea 
este insuficientă sub aspectul condițiilor care trebuie îndeplinite pentru ca o procedură realizată 
printr-un atare mijloc să fie considerată legală.  

În prezent, se constată frecvent situaţia în care părţile sesizează instanţa prin poştă electronică, prin 
mesaje care nu sunt individualizate şi securizate corespunzător prin folosirea semnăturii 
electronice, neexistând dispoziţii cu privire la forţa probantă a unor astfel de cereri şi posibilitatea 
ori imposibilitatea înregistrării lor. Totodată, nu există dispoziţii care să permită arhivarea 
electronică a dosarelor, comunicarea electronică a înscrisurilor între părţi şi instanţă, precum şi 
folosirea unor tehnologii precum videoconferinţa (aspecte la care nu se referă nici NCPC). 

b) Obiective pe termen mediu 

Scăderea numărului de termene la care partea trebuie să se prezinte în instanţă şi reducerea 
timpului petrecut în sala de judecată pot fi atinse prin crearea unei faze scrise de administrare a 
dosarului (cu respectarea principiului contradictorialității) şi limitarea fazei orale doar la anumite 
activităţi procesuale (1) și stabilirea diferențiată, pe cauze sau tipuri de cauze, a orelor de începere 
a şedinţelor orale (2). 

Este totodată necesară instituirea unor reguli şi bune practici uniforme privind utilizarea 
tehnologiei informatice în activitatea de judecată. 

c) Măsuri de implementare  

Înainte de a prezenta măsurile propuse pentru atingerea acestor obiective, este important de 
precizat faptul că orizontul de timp avut în vedere de prezenta analiză este unul de zece ani. Pe 
termen scurt, este evident că prioritatea o reprezintă punerea în aplicare a soluţiilor promovate prin 
noile coduri şi adaptarea reacţiei ulterioare în funcţie de rezultatele aplicării acestora. 

Modul actual de desfăşurare a unui proces concret („viaţa dosarului”) este rezultatul accentului pe 
care procedura română îl pune pe oralitatea (şi publicitatea) unor chestiuni neesenţiale, accent care, 
în final, conduce la amânări repretate: tot dosarul se administrează şi se instrumentează numai în 
şedinţă orală şi publică, în prezenţa părţilor.  

Acest lucru nu este necesar. Conform jurisprudenţei CEDO pertinente, în unele tipuri de cauze 
(contenciosul asigurărilor sociale, de exemplu) oralitatea şi publicitatea nu sunt absolut necesare, 
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ca regulă generală. În restul cauzelor, oralitatea şi publicitatea sunt cerute doar pentru anumite 
activităţi procesuale: dezbaterile (pledoariile) şi audierea martorilor, respectiv interogarea 
persoanei fizice. Restul chestiunilor (schimbul de documente, admiterea probatoriilor, 
administrarea probei cu înscrisuri, verificarea realizării expertizei etc.) pot fi soluţionate fără 
prezenţa părţilor, de către judecător, în scris, din biroul său.  

Obiectivul propus este păstrarea oralităţii numai pentru activităţile procesuale pentru care 
oralitatea este cu adevărat necesară. Mai concret, obiectivul propus este crearea unei faze scrise 
de administrare a dosarului în care se realizează schimbul de documente, se admit probele, se 
administrează proba cu înscrisuri şi interogatoriul persoanei juridice, se administrează proba cu 
expertiză etc. În cadrul acestei faze scrise, respectarea contradictorialităţii se realizează de către 
sau sub stricta supraveghere a instanţei de judecată, printr-o procedură scrisă, cu înştiinţarea 
părţilor despre măsurile şi termenele dispuse. Pentru respectarea unei durate rezonabile, 
judecătorul ar trebui sa fie liber să fixeze termen pentru efectuarea diferitelor acte procesuale; 
nerespectarea termenelor ar conduce la sancţiunile procedurale obişnuite: decăderea, amenda, 
prezumţii cu privire la faptele cauzei etc. 

Din punct de vedere procedural, este necesară modificarea regulii potrivit căreia judecătorul nu 
poate decide decât după citarea sau înfăţişarea părţilor, prevăzut în prezent de art. 85 C.pr.civ. şi 
reluat de art. 148 alin.1 din NCPC, fiind de fiecare dată necesar ca legea să prevadă expres când 
citarea nu este necesară. 

O parte necesară a soluţiei ar fi şi posibilitatea ca încheierile preparatorii sau premergătoare (nu şi 
cele interlocutorii, care presupun soluţionarea unei chestiuni litigioase care pregăteşte soluţionarea 
fondului cauzei) să fie pronunţate de judecător şi în afara şedinţei de judecată, în camera de 
consiliu, fără citarea părţilor, urmând ca părţile să fie înştiinţate în scris cu privire la măsurile 
dispuse. De exemplu, nu este necesar ca incidentele referitoare la completarea cererii introductive 
ori la timbraj, precum şi încuviinţarea probelor să aibă loc în şedinţă publică. În aceste cazuri însă, 
judecătorul trebuie să păstreze facultatea de a stabili termen în şedinţă, dacă consideră necesar. 

După finalizarea acestei faze scrise, se fixează un termen de judecată pentru rezolvarea 
chestiunilor care presupun oralitate (interogatoriul persoanei fizice, administrarea probei cu 
martori, pledoarii); dacă este nevoie (adică în situaţii excepţionale, aşa cum rezultă din practica 
actuală și cum, de altfel, se prevede în lege), se fixează termene în zile consecutive. Consecinţa 
acestei reorganizări a activităţii procesuale este reducerea deplasărilor la instanţă şi a timpului 
pierdut în sala de judecată. 

În plus, părţile pot renunţa la oralitate. De aceea, încă de la începutul fazei scrise, este necesar ca 
instanţa să poată informa părţile de posibilitatea renunţării la oralitate (aşa cum acum este posibilă 
solicitarea judecării în lipsă); atunci când natura procesului permite (nu este necesară 
administrarea unor probe în condiţii de oralitate), în situaţia în care părţile renunţă, atunci procesul 
se va desfăşura în scris (cu respectarea contradictorialităţii). Oricum, o asemenea posibilitate ar fi 
de natură să conducă la o utilizare mai largă a unei instituţii până în prezent ignorată în mare 
măsură (administrarea probelor prin avocaţi). 

În condiţiile în care sedinţele orale vor fi mult mai puţin numeroase ca urmare a măsurii 
precedente, reducerea timpului petrecut în sală poate fi atinsă printr-un management minim al 
şedinţei de către judecător, acesta urmând a avea libertatea de a stabili ore diferite pentru 
anumite cauze, ori grupe de cauze.  
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Soluţia se regăseşte parţial în cuprinsul NCPC, care reglementează pentru prima instanţă şi 
instanţa de apel o procedură prealabilă scrisă, în care se comunică între părţi cererea de chemare în 
judecată, întâmpinarea şi răspunsul la întâmpinare, urmând ca abia ulterior completul de judecată 
aleatoriu stabilit să fixeze primul termen de judecată, când ar trebui să înceapă cercetarea 
procesului. În  acest sens, trebuie precizat că potrivit NCPC, judecata în faţa primei instanţe va 
parcurge două faze, respectiv cercetarea procesului (care, în esenţă, are ca scop pregătirea 
dezbaterii în fond, prin soluţionarea excepţiilor procesuale, încuviinţarea şi administrarea probelor, 
luarea altor măsuri prevăzute de lege, a se vedea îndeosebi art. 232 NCPC), care va avea loc în 
camera de consiliu, şi dezbaterile în fond, care vor avea loc, în principiu şi sub rezerva acordului 
părţilor, de asemenea în camera de consiliu. 

Dispoziţiile NCPC referitoare la cercetarea procesului în camera de consiliu se vor lovi de 
realităţile practice din instanţe, care dispun de un număr redus de săli de judecată, de regulă mari, 
neexistând camere de consiliu propriu-zise (biroul judecătorului, în care, de regulă, nu lucrează 
singur, este impropriu pentru activitatea de judecată de orice natură). 

Pentru a asigura implementarea practică a dispoziţiilor menite să asigure o judecată mai flexibilă, 
precum şi protejarea intereselor părţilor litigante (cum ar fi protejarea unor date personale ori 
comerciale cu caracter confidenţial, cu privire la care se administrează probe) este necesară crearea 
unor standarde ori reguli de bune practici, chiar în absenţa oricărei reglementări legale, potrivit 
cărora completul de judecată îşi va administra timpul alocat fiecărui dosar şi va stabili intervale 
orare în care părţile vor fi chemate în sala de judecată (spre exemplu, câte o cauză la 15 – 30 
minute, ori 5 – 10 cauze pe oră, în funcţie de complexitatea acestora şi de încărcătura cauzelor pe 
şedinţa de judecată respectivă). 

Într-o fază ulterioară, ar trebui avut în vedere un amplu proces de reamenajare funcţională, 
extindere şi modernizare a sediilor instanţelor judecătoreşti, pentru a fi mai prietenoase, mai 
transparente (dând expresie unei justiţii democratice, în slujba cetăţeanului, iar nu a unei justiţii 
autoritare, distante, opace şi neprietenoase) şi totodată mai eficiente – instituind, spre exemplu, un 
număr mai mare de săli de judecată mici, în care părţile pledante şi avocaţii lor să aibă posibilitatea 
de a lua loc şi de a purta un dialog cu completul de judecată,  renunţându-se la practicile formale 
din prezent (menţionăm că, spre exemplu, NCPC menţine obligaţia părţilor de a sta în picioare 
atunci când se adresează instanţei doar pentru dezbaterile în fond, iar nu şi pentru cercetarea 
procesului). 
 
În ceea ce priveşte informatizarea instanţelor, sunt necesare dispoziţii legale precise în 
procedură, care să reglementeze condiţiile ce trebuie îndeplinite de părţi pentru a sesiza valabil 
instanţa prin cereri transmise pe cale electronică (spre pildă, prin obligativitatea semnăturii 
electronice), ori cu privire la depunerea de înscrisuri (care trebuie depuse în continuare în numărul 
de exemplare cerut de lege, prin poştă ori registratura instanţei, o alternativă posibilă fiind plata 
taxelor necesare multiplicării înscrisurilor necesare comunicării de către instanţe). 
 
Totodată, la nivelul unor instanţe-pilot se pot implementa experimental tehnologii care să 
privească arhivarea electronică şi administrarea dosarelor în format electronic, urmând ca 
ulterior rezultatul acestor experiente să stea la baza unor modificări ale codurilor de procedură. 
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II. Capacitatea sistemului judiciar de a face faţă creşterii volumului de activitate. 
Supraaglomerarea. Distribuţia teritorială a personalului sistemului judiciar. 
 

a) Situația actuală – identificare a problemelor  
 

Creşterea constantă a volumului de activitate al instanţelor judecătoreşti, coroborată cu stagnarea 
ori chiar scăderea personalului angajat în justiţie (judecători, procurori, grefieri) a dus la reacţia 
sistemului judiciar, care a implementat sub coordonarea CSM un program de normare a 
volumului de activitate care a relevat supraîncărcarea cronică a unor instanţe, anterior „mascată” 
de stabilirea unui prim termen de judecată relativ scurt (1 – 3 luni), indiferent de numărul dosarelor 
pe complet.  

Un program de normare a activităţii este extrem de necesar şi util pentru determinarea necesarului 
de posturi, pentru repartizarea în mod echitabil a sarcinii de lucru între magistraţi, însă 
implementarea lui ar fi trebuit însoţită de măsuri de redistribuire a posturilor (între instanţe în 
funcţie de gradul de încărcare), în absenţa cărora rezultatul este transferarea problemei dinspre 
magistraţi înspre justiţiabili. 

S-a ajuns astfel, în prezent, ca primul termen de judecată, în oraşe precum Bucureşti, să fie stabilit 
şi la peste un an de la introducerea cererii de chemare în judecată, situaţie care pune sub semnul 
întrebării eficienţa protecţiei judiciare a dreptului subiectiv dedus judecăţii şi dreptul părţii la un 
proces echitabil, într-un termen rezonabil (mai ales întrucât decalarea primului termen de judecată 
nu este asociată unei proceduri concentrate, cu termene de judecată puţine). 

Problema este agravată în anumite materii care presupun prin natura lor o celeritate sporită în 
desfăşurarea judecăţii, cum sunt materiile comercială, a litigiilor de muncă şi de asigurări sociale, 
cu privire la care CSM anticipa recent creşterea semnificativă a volumului de activitate, în anii ce 
urmează. 

Deşi s-a concluzionat de mult că în România există instanţe al căror volum de activitate nu 
justifică menţinerea lor (îndeosebi judecătorii înfiinţate în anul 1993, în localităţi mici ori medii), 
iar un raport realizat în 2005 pentru CSM98 a concluzionat că o administrare mai eficientă a 
justiţiei presupune organizarea unor instanţe mari, care fac posibilă pregătirea profesională şi 
specializarea judecătorilor, o decizie în acest sens este aşteptată abia la începutul lui 2011. 

Totodată, factorii de decizie responsabili (MJ şi CSM) nu par a avea, în afara unui război al 
declaraţiilor contrare în privinţa programului de normare a volumului de activitate în instanţe, 
nicio strategie pe termen mediu şi lung prin care să ofere un răspuns coerent tuturor acestor 
probleme. 

Dincolo de aceste probleme acute, în prezent, se constată că în urma reorganizării judiciare din 
anul 1993, există un număr mare de instanţe mici (judecătorii), al căror volum de actitate redus, cu 
un personal adesea insuficient ori la limita subzistenţei, justifică opinia că aceste instanţe nu pot 
funcţiona în condiţii de eficienţă (atât din punct de vedere economic, cât şi din punctul de vedere 
al pregătirii profesionale, specializării şi repartizării aleatorii), creându-se mari discrepanţe între 
volumul de activitate al diferitelor instanţe de acelaşi grad (ceea ce face ca valorile medii la 
nivel naţional să aibă o valoare informativă extrem de redusă). 

                                                 
98 Studiu privind raţionalizarea instanţelor din România, Terry Lord şi Jesper Wittrup, martie 2005, disponibil la 
http://www.juridice.ro/132054/studiu-privind-rationalizarea-instantelor-din-romania.html; 
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b) Obiective pe termen mediu  
 

Utilizarea mai eficientă a resurselor umane şi materiale existente în sistemul judiciar, prin 
desfiinţarea instanţelor mici, al căror volum de activitate nu le justifică existenţa, şi redistribuirea 
personalului. Este totodată necesar să se suplimenteze cu prioritate personalul instanţelor mari, 
supraaglomerate, în cazul cărora în prezent primul termen de judecată stabilit este prea lung, 
luându-se totodată măsurile corespunzătoare pentru extinderea ori reorganizarea sediilor acestora.  

În anumite materii în cazul cărora se constată o creştere constantă a volumului de activitate în 
unele zone ale ţării ar fi recomandabilă înfiinţarea unor tribunale specializate. 

Pe termen mediu, este necesară o anumită deplasare a resurselor umane în sistemul judiciar 
(îndeosebi judecători, dar şi personal auxiliar) dinspre judecătorii spre tribunale, având în vedere 
că acestea din urmă devin instanţe cu plenitudine de competenţă în materie civilă, potrivit Legii 
nr.134/2010 privind NCPC. 

Această deplasare a competenţei, în concordanţă cu sistemele existente în alte state membre UE şi 
necesară pentru a asigura specializarea judecătorilor, schimbul de experienţă şi calitatea 
jurisprudenţei, va duce la consolidarea rolului curţilor de apel în ce priveşte soluţionarea 
apelurilor. 

În viitor, în acord cu tendinţe legislative deja existente în NCPC, propunem crearea unui unui 
sistem jurisdicţional suplu şi coerent, cu doar două grade de jurisdicţie (fond şi apel), recursul 
urmând a constitui un grad de jurisdicţie deschis în mod excepţional, doar atunci când interesul 
general al administrării justiţiei o impune. 

c) Măsuri de implementare 
 

Creşterea exponenţială a duratei dintre înregistrarea acţiunii şi primul termen de judecată poate fi 
constatată doar în cazul unui număr limitat de instanţe, în primul rând a celor din oraşele mari 
(Tribunalul Bucureşti şi unele judecătorii de sector fiind cele mai bune exemple pentru această 
situaţie). 

În acest context, o primă reacţie o reprezintă ocuparea tuturor posturilor vacante, încetarea urgentă 
a detaşărilor în afara sistemului judiciar, iar, ulterior, redimensionarea schemelor de personal 
pentru aceste instanţe, cu numărul necesar de posturi, sporindu-se în acest scop alocările bugetare. 
Acest proces trebuie însoţit de recrutarea unui număr corespunzător de personal auxiliar. 

Pe termen mediu, apreciem că MJ (ori autoritatea care va deţine în viitor calitatea de ordonator 
principal de credite) trebuie să asigure o extindere corespunzătoare a sediilor, acolo unde acestea 
se dovedesc insuficiente ori improprii (cazul ÎCCJ fiind cel mai elocvent). Contextul special al 
capitalei şi al altor oraşe mari ar impune şi analiza necesităţii unor tribunale specializate de muncă, 
administrativ-fiscale şi comerciale, desigur urmând ca această înfiinţare să nu fie declarativă 
(„schimbarea plăcuţelor” şi transformarea secţiilor existente în tribunale), ci efectivă, prin 
construirea de sedii noi şi alocarea resurselor umane şi materiale necesare.  O asemenea măsură, 
deşi la prima vedere costisitoare şi puţin realistă, ar putea spori atractivitatea mediului de afaceri şi 
competitivitatea economică a României, în măsura în care ar exista o rezolvare promptă a litigiilor 
comerciale, fiscale şi de muncă. 

Creşterea competitivităţii economice şi o certitudine juridică sporită pot fi asigurate şi prin 
instituirea unor complete specializate și în alte materii dificile, tehnice (pe lângă proprietatea 
intelectuală, unde deja s-au creat la nivelul instanțelor din București), precum concurenţa şi 
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achiziţiile publice, reglementările de urbanism şi de protecţie a mediului, litigiile în domeniul 
antreprizei de construcţii şi în alte materii care reclamă specializare şi o soluţionare cât mai rapidă. 

Totodată, se impune desfiinţarea instanţelor cu volum de activitate foarte redus, întrucât nu se 
poate interpreta că o asemenea soluţie ar aduce atingere statutului magistraţilor, câtă vreme 
acestora li se oferă posturi echivalente în circumscripţii apropiate. 

Pe termen lung, în continuarea demersului iniţiat de NCPC, propunem crearea unui sistem 
jurisdicţional suplu şi coerent, cu doar două grade de jurisdicţie (fond şi apel), recursul urmând a 
constitui un grad de jurisdicţie deschis în mod excepţional, doar atunci când interesul general al 
administrării justiţiei o impune. Ar urma ca apelul să fie reconfigurat ca o cale de atac unică, 
devolutivă, împotriva hotărârilor de primă instanţă, urmând ca, în principiu, ciclul procesual să se 
termine în faţa instanţelor de apel. ÎCCJ ar urma să fie sesizată doar în mod excepţional, cu privire 
la chestiuni de drept de interes general, în urma parcurgerii unui filtru de admisibilitate riguros.  

 
III. Divergențele de jurisprudență și unificarea practicii judiciare 
 

a) Probleme: Divergenţele de jurisprudenţă în interiorul aceleiaşi instanţe. Accesul 
insuficient la jurisprudenţă. Specializarea formală. Caracterul incoerent al sistemului 
căilor de atac şi divergenţele de concepţie asupra recursului 

 

Primul pas în rezolvarea oricărei probleme îl reprezintă recunoaşterea acesteia, iar, în ceea ce 
priveşte lipsa de unitate a practicii judiciare, trebuie să admitem că este una dintre cele mai grave 
probleme ale sistemului judiciar românesc. 

Rezolvarea acestei probleme presupune deopotrivă cunoaşterea cauzelor care au generat-o sau care 
continuă să o genereze. Aceasta se datorează, în esenţă, atât dinamicii foarte accentuate şi 
incoerenţei legislaţiei după 1990, cât şi unor cauze procedurale, precum soluţionarea unor cauze în 
ultimă instanţă la nivelul curţilor de apel şi al tribunalelor. Deşi această din urmă soluţie nu este 
criticabilă în principiu, ea poate deveni o sursă majoră de practică neunitară, în condiţiile 
inexistenţei unui mecanism eficient de aducere a problemelor controversate în atenţia unei instanţe 
care să poată unifica practica. 

În prezent, specializarea foarte generală a judecătorilor (pe materii, în cadrul unor secţii 
„generaliste” – civilă, comercială etc., ori chiar mixte) face posibilă repartizarea unui anumit tip de 
cauze către multe complete de judecată, a căror practică poate fi diferită. Nu există mecanisme de 
unificare a practicii în interiorul aceleiaşi instanţe, nici măcar în cazul instanţelor de grad 
superior, care soluţionează în mod irevocabil căi de atac (îndeosebi ÎCCJ şi curţile de apel, dar şi 
tribunalele).  

Jurisprudenţa altor instanţe de acelaşi grad, precum şi a instanţelor superioare nu este în 
general cunoscută şi urmată, pronunţarea unor soluţii divergente este o problemă endemică, în 
condiţiile în care instanţele de recurs au adesea o jurisprudenţă contradictorie, contradicţie care 
persistă în timp – astfel încât valoarea orientativă a unei singure soluţii devine nesemnificativă. 

Şedinţele de unificare a practicii nu pot avea nicio valoare ori utilitate însemnată, în condiţiile în 
care se reduc la un simplu schimb de opinii proprii şi nu sunt precedate de o serioasă documentare 
ştiinţifică, respectiv însoţite de o dezbatere cu argumente de drept, organizată pe criterii logice. 
Aceste şedinţe nu au nicio valoare legală, ele nu pot duce la adoptarea unor concluzii 
constrângătoare, pentru că s-ar aduce atingere independenţei judecătorilor (în absenţa oricărui 
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mecanism legal şi procedural care să justifice obligativitatea „opiniei majoritare”). În ceea ce 
priveşte, în particular, şedinţele de unificare a practicii organizate la CSM sub imperiul grabei, cu 
un număr uriaş de probleme pe agenda unei singure zile (cca.40), cu o reprezentativitate mereu 
discutabilă a celor desemnaţi să participe, acestea au o eficienţă practică redusă, ţinând seama şi de 
faptul că în minutele întocmite nu se reflectă și argumentele care au condus la adoptarea, cu 
majoritate, a uneia sau alteia din soluţiile divergente. 

Totodată, deşi în numeroase instanţe au fost înfiinţate „complete specializate” pe materii, practic 
distribuţia judecătorilor pe complete se datorează unor criterii adesea aleatorii, organizatorice, 
exterioare preferinţei ori pregătirii profesionale a acestora, iar pregătirea profesională prealabilă în 
materia respectivă deseori nu există. În acest context, trebuie menţionat pe scurt că, de lege lata, 
este posibil şi chiar o practică răspândită, ca un judecător să promoveze la instanţă superioară, la 
altă secţie decât cea corespunzătoare celei în care şi-a desfăşurat anterior activitatea, fiind posibil 
să judece căi de atac în materii pe care nu le-a judecat niciodată în fond.  

Cu referire la căile de atac, diferenţele dintre apel şi recurs sunt insuficient conturate şi 
percepute, există numeroase materii în care dreptul la apel este suprimat nejustificat, apelul fiind 
înlocuit de un recurs „hibrid” (art. 3041 C.pr.civ.), care continuă reglementarea recursului din anul 
1952, sinteză nereuşită şi discutabilă între apel şi recursul clasic, în casaţie.  

Există totodată percepţia greşită că recursul „obişnuit” nu are nicio însemnătate în privinţa 
unificării practicii judiciare, fiind o simplă cale de atac în care adesea instanţele abordează 
chestiuni de fapt, în afara cadrului creat de motivele legale de casare. Este pe larg încetăţenită şi 
acreditată ideea că recursul în interesul legii ar fi singurul ori principalul instrument de unificare a 
practicii judiciare, jurisprudenţa „obişnuită” a Curţii de Casaţie fiind ignorată ori minimalizată 
(adesea pe drept cuvânt, în raport de caracterul său uneori contradictoriu şi inconsistent).  

Recursul în interesul legii, perceput în mod curent ca fiind principalul instrument de unificare a 
practicii judiciare, este ineficient datorită intervenţiei sale post-factum, numai atunci când 
divergenţele de practică au caracter endemic, şi procedurii de soluţionare, până recent, foarte 
greoaie (în secţiile unite). Recentele ameliorări ale procedurii, prin Legea nr. 202/2010, ar trebui să 
facă acest instrument mai util în unificarea practicii judiciare. 

Din cauza unei reglementări iraţionale a competenţei sale şi a condiţiilor de acces, ÎCCJ nu-şi 
îndeplineşte menirea sa constituţională, de a asigura unitatea, coerenţa şi dezvoltarea 
jurisprudenţei, existând un număr imens de cauze care sunt excluse întotdeauna din competenţa sa, 
indiferent de importanţa lor şi de problemele de drept ridicate (dreptul muncii şi asigurărilor 
sociale, cauze civile în valoare de până la 500.000 lei, cauze comerciale în valoare de până la 
100.000 lei şi multe altele). Înalta Curte însăşi militează pentru reducerea competenţei sale, dar 
fără a oferi alternative clar conturate privind configurarea rolului său în cadrul sistemului judiciar. 
Preocuparea sa de bază, de ani buni, este aceea de a găsi metode „de supraviețuire” în contextul 
unor repetate modificări legislative, inclusiv privitoare la competență, al unor plecări numeroase 
din sistem ale judecătorilor și al unui spațiu de lucru tot mai insuficient, plasat într-un decor tot 
mai kafkian.  

b) Obiective pe termen mediu  

Prin punerea în aplicare a NCPC, ÎCCJ va fi mai în măsură să-şi exercite rolul său de unificare a 
practicii judiciare, pe calea recursului, a cărui trăsătură esenţială de cale de atac privind probleme 
de drept a fost accentuată, a întrebărilor preliminare adresate de instanţele inferioare şi a recursului 
în interesul legii.  
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Considerăm necesară instituirea concomitentă a unor măsuri de specializare pe materii a 
completelor de judecată, îndeosebi în cadrul ÎCCJ şi a curţilor de apel mai mari, dar, eventual, şi 
în cazul tribunalelor cu o structură organizatorică mai complexă. Desigur, specializarea 
completelor de judecată nu trebuie să ducă la abandonarea repartizării aleatorii, urmând ca aceasta 
să aibă loc între două sau mai multe complete specializate în aceeaşi materie. 

Pe termen mediu, la câţiva ani de la aplicarea noilor reguli procedurale, ar trebui ca apelul să 
constituie calea de atac unică, devolutivă, împotriva hotărârilor de primă instanţă, urmând ca, în 
principiu, ciclul procesual să se termine în faţa instanţelor de apel. 

ÎCCJ ar urma să fie sesizată doar în mod excepţional, cu privire la probleme de drept care prezintă 
o importanţă de principiu, fiind susceptibile de a se ridica într-un număr semnificativ de cauze, în 
urma parcurgerii unui filtru de admisibilitate riguros. 

Concomitent, ar urma să fie scăzut treptat pragul valoric instituit în prezent şi continuat de NCPC, 
acest criteriu de acces la instanţa supremă nefiind unul pertinent şi adecvat. De asemenea, avem în 
vedere înfiinţarea unei secţii pentru litigii de muncă şi asigurări sociale la ÎCCJ. 

c) Măsuri de implementare: 
 

A. Mecanismele de unificare a practicii care sunt în competenţa ÎCCJ 
În esenţă, soluţiile la acest nivel se referă, în primul rând, la noua reglementare a recursului, 
precum şi la instituirea procedurii întrebării preliminare, prin NCPC. 

În NCPC, recursul devine cu adevărat o cale extraordinară de atac, care, potrivit art. 477 alin. 
3 NCPC, urmăreşte să supună ÎCCJ examinarea, în condiţiile legii, a conformităţii hotărârii atacate 
cu regulile de drept aplicabile – iar nu rejudecarea fondului cauzei. 

Această cale de atac este dată în competenţa ÎCCJ, care trebuie să asigure aplicarea corectă a legii 
de către toate instanţele de pe teritoriul ţării, respectiv unitatea jurisprudenţei, ca un corolar 
necesar al unităţii legislaţiei99.  Considerăm că această misiune, intrinsecă conceptului de Curte de 
Casaţie, este îndeplinită, în primul rând, prin soluţionarea recursului în casaţie şi doar în subsidiar 
şi complementar prin celelalte instrumente de unificare a practicii judiciare, prevăzute de Titlul al 
III-lea („Dispoziţii pentru asigurarea unei practici judiciare unitare”) din Cartea a II-a („Procedura 
contencioasă”) a proiectului NCPC. 

O importanţă aparte o va avea în practică şi procedura întrebării preliminare, reglementată de 
art. 512 NCPC, care dă posibilitatea tribunalului, curţii de apel sau completului instanţei supreme 
care judecă în ultimă instanţă să sesizeze ÎCCJ pentru a se pronunţa cu putere obligatorie asupra 
unei probleme de drept care nu a fost dezlegată unitar în jurisprudenţă. 

Cu toate acestea, apreciem că este important ca recursul să fie reglementat în aşa manieră încât 
această cale de atac, exercitată la cererea părţii interesate100 – iar nu doar a unui subiect oficial –   

                                                 
99 În acest sens, art. 126 alin.3 din Constituţie dispune că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asigură interpretarea şi 
aplicarea unitară a legii de către celălalte instanţe judecătoreşti, potrivit competenţei sale. Acest text este suficient de 
flexibil, întrucât competenţa instanţei supreme este reglementată în concret de lege, însă obligă totodată legiuitorul 
ordinar să instituie mijloace procedurale suficiente şi reguli de competenţă adecvate pentru a permite instanţei 
supreme să-şi îndeplinească misiunea constituţională; 
100 S-a observat în mod just că „zelul activ ce inspiră interesul particular” este de natură a semnala şi cele mai mici 
încălcări ale legii şi este „de natură să asigure realizarea scopului Curţii de Casaţie şi deci a unui interes general”, 
acesta fiind motivul pentru care recursul poate fi exercitat de părţi, iar nu doar de un subiect special. A se vedea 
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să-şi atingă menirea constituţională, de a asigura caracterul unitar, coerent şi totodată evolutiv al 
practicii judiciare. În acest sens, avem în vedere dezvoltarea filtrului de admisibilitate prevăzut în 
prezent în NCPC (art. 487), care permite filtrarea recursurilor informe ori a celor care ridică 
probleme ce fac obiectul unei jurisprudenţe constante a instanţei supreme.  

Într-o fază ulterioară, s-ar putea prevedea expres că recursul este declarat admisibil doar dacă 
ridică o problemă de drept care prezintă o importanţă de principiu, fiind susceptibilă de a se ridica 
într-un număr semnificativ de cauze ori dacă este necesară asigurarea unei practici coerente (de 
exemplu, recursul priveşte o decizie care se îndepărtează de la practica instanţei supreme sau a 
altei instanţe de apel, ori problema de drept este controversată în practica judiciară şi în doctrină) 
ori dezvoltarea dreptului (în cazul unei probleme noi, care nu s-a mai ridicat în practica instanţelor, 
spre exemplu în cazul aplicării unor norme juridice noi; un asemenea caz ar fi deosebit de 
important în contextul adoptării noului Cod civil). În asemenea cazuri, este în interesul certitudinii 
juridice şi a aplicării coerente a dreptului ca instanţa supremă să statueze interpretarea de urmat. 
Chiar dacă decizia nu este formal obligatorie pentru toate instanţele (precum deciziile în interesul 
legii), consecvenţa jurisprudenţială a ÎCCJ (ajutată şi de specializarea completelor pe materii, 
menţionată anterior) va determina celelalte instanţe să adopte aceeaşi soluţie, unitară şi previzibilă. 
Un asemenea sistem poate fi întâlnit în Germania (art. 543 C.pr.civ.germ.), ori în Finlanda.  

În felul acesta s-ar putea desăvârşi demersul iniţiat de NCPC, de a crea un sistem coerent, cu doar 
două grade de jurisdicţie (fond şi apel), recursul urmând a constitui un grad de jurisdicţie deschis 
în mod excepţional, doar atunci când interesul general al administrării justiţiei o impune. 

Corelativ acestui filtru de admisibilitate mai elaborat, se impune reducerea limitei valorice 
extrem de ridicate prevăzute de NCPC în art. 476 alin.2 (500.000 lei) şi care exclude de plano 
posibilitatea instanţei supreme de a se pronunţa în materii extinse ale dreptului civil, precum 
vânzarea bunurilor de consum, ori alte aspecte de maximă importanţă în jurisprudenţa 
contemporană a altor instanţe supreme europene, precum controlul contractelor de adeziune. 

În aceeaşi ordine de idei, a unei proiecţii a rolului instanţei supreme în materie civilă pe termen 
mediu şi lung, considerăm utilă instituirea unei secţii de muncă şi sociale a ÎCCJ, care să se 
pronunţe, după un filtraj corespunzător celor arătate anterior, asupra recursurilor care ridică 
probleme de principiu în materiile deosebit de sensibile ale conflictelor de muncă şi asigurărilor 
sociale. În acest fel, s-ar preveni apariţia practicii neunitare şi a discriminărilor rezultate din 
hotărâri irevocabile divergente, problemă sancţionată de CEDO în cauza Beian c. României.  

Pentru a asigura caracterul extraordinar al recursului şi calitatea asistenţei judiciare acordate de 
avocaţi, apreciem că este recomandabilă instituirea unui examen ori a unei proceduri de 
atestare pentru dobândirea dreptului de a pleda în faţa instanţei supreme, procedură 
desfăşurată în faţa unei comisii din care să facă parte şi un judecător al instanţei supreme, un 
judecător de curte de apel, precum şi avocaţi al căror prestigiu profesional este incontestabil. 
Examenul ori atestarea ar urma să se concentreze pe buna stăpânire a tehnicii proprii căilor de atac, 
îndeosebi a recursului, precum şi pe un domeniu de drept ales de avocat, conform specializării 
sale. 

În condiţiile în care potrivit noilor proceduri, asistenţa avocaţială va fi obligatorie în recurs, este 
necesară perfecţionarea sistemului de asistenţă judiciară, astfel încât orice cetăţean (iar în 
condiţiile legii, chiar şi persoanele juridice) să poată obţine beneficiul asistenţei judiciare gratuite, 

                                                                                                                                                                
G.Tocilescu, apud V.M. Ciobanu, „Tratat teoretic şi practic de procedură civilă”, Ed. Naţional, Bucureşti, 1997, vol.II, 
p. 363; 
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în condiţii permisive, bine conturate, în vederea exercitării dreptului la recurs, astfel încât noua 
reglementare – necesară pentru a asigura caracterul calificat al dezbaterilor juridice în această cale 
de atac tehnică – să nu restrângă accesul la justiţie. 

B. Mecanisme complementare de unificare a practicii judiciare: 
Este necesară specializarea completelor de judecată pe materii, într-o primă fază, cel puţin în 
cadrul ÎCCJ şi a curţilor de apel mai mari. Astfel, urmează a se stabili în prealabil, potrivit unor 
criterii obiective, stabilite prin hotărârea colegiului de conducere ori regulamentul de ordine 
interioară, ce tip de cauze vor fi judecate de către care complet. Desigur, în cazul cererilor foarte 
frecvente, acestea trebuie alocate mai multor complete, astfel încât în final volumul de muncă să 
fie relativ echilibrat (însă criteriul numeric nu trebuie absolutizat, pentru că altfel orice specializare 
este din start compromisă, în numele unei „echităţi” mecanice).  

În acest mod, survine o specializare inevitabilă a completului de judecată, precum şi o coerenţă a 
practicii judiciare, nemaiexistând divergenţe de jurisprudenţă în cadrul aceleiaşi instanţe. Desigur, 
specializarea nu ar urma să sacrifice repartizarea aleatorie, care se va face între completele 
specializate în aceeaşi materie. 

În cazul în care, totuşi, complete care judecă în ultimă instanţă (în apel, dacă hotărârea nu este 
supusă recursului, cum se va întâmpla adesea după aplicarea NCPC, respectiv în recurs) pronunţă 
soluţii divergente, legea trebuie să prevadă întrunirea unui complet extins, din secţia ori secţiile 
respective (5 – 7 judecători) care va decide asupra chestiunii de principiu, cu caracter obligatoriu 
pentru judecătorii curţii respective (desigur, sub rezerva formulării unei întrebări preliminare 
ulterioare, care va fi soluţionată de Curtea de Casaţie într-o manieră obligatorie pentru toate 
instanţele). 

În cazul unei astfel de specializări, devine mult mai uşor de urmărit practica completelor similare 
de la alte instanţe, fiind necesară constituirea unei baze de date accesibile sistemului judiciar, 
în care să poată fi accesate hotărârile tuturor instanţelor, în temeiul unor criterii de căutare precise, 
care să ofere rezultate concludente pe materii cât mai strict delimitate. 

 
IV. Executarea hotărârilor judecătoreşti 

a) Situaţia actuală – identificare a problemelor 
 

Executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă beneficiază în prezent, în cea mai mare parte, 
de o reglementare legală corespunzătoare. Trebuie totuşi făcute două rezerve importante: 
reintroducerea formalităţii adesea inutile a încuviinţării executării silite, precum şi cumulul, în 
unele cazuri, a învestirii cu formulă executorie şi a încuviinţării executării silite constituie o cauză 
de aglomerare a instanţelor judecătoreşti şi de tergiversare a executării silite. 

Pe de altă parte, în materia executării creanţelor împotriva statului şi autorităţilor publice există 
reglementări legale derogatorii de la dreptul comum, care din cauza caracterului lor ambiguu 
crează dificultăţi suplimentare în executarea acestui tip de creanţe şi totodată o practică judiciară 
divergentă (este vorba, în primul rând, despre OG nr. 22/2002). Totodată, în ultima vreme statul a 
adoptat în mod repetat acte normative prin care a amânat pe termene lungi executarea hotărârilor 
judecătoreşti pronunţate împotriva sa, ceea ce pune în discuţie separaţia şi echilibrul puterilor în 
stat, ca şi dreptul la un proces echitabil. 

Dificultăţile în cursul executării silite sunt în rest, în cea mai mare parte, de ordin practic 
(dificultatea obţinerii datelor cu privire la veniturile şi bunurile debitorului, sustragerea de la 
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executare silită). Spre exemplu, în cazul obligaţiilor de a face intuitu personae, mecanismul 
amenzilor civile în folosul statului se vădeşte a fi ineficient, creditorului fiindu-i totodată dificil să 
cuantifice prejudiciul cert pe care îl suferă prin întârzierea executării silite. 

Pe de altă parte, profesia executorilor judecătoreşti este insuficient liberalizată, ceea ce permite 
exercitarea, mai ales în anumite zone de provincie, a unui cvasi-monopol de către câţiva executori, 
care obţin beneficii materiale foarte mari din exercitarea unui serviciu de interes public, fără a 
exista întotdeauna o proporţionalitate rezonabilă între calitatea şi volumul serviciilor prestate şi 
remuneraţia primită. 

b) Obiective pe termen mediu 
 

Eliminarea organelor de executare speciale (cu excepţia celor fiscale), prin NCPC, trebuie însoţită 
de o liberalizare a accesului în profesia executorilor judecătoreşti, precum şi printr-un control mai 
riguros al actelor de procedură întocmite de aceştia. 

Este necesară clarificarea cadrului legal care priveşte executarea creanţelor împotriva statului, 
pentru a pune de acord acest cadru legal cu dispoziţiile CEDO. 

Sunt necesare şi măsuri care să asigure executarea împotriva persoanelor de drept privat, cum ar fi 
instituirea unor amenzi cominatorii în folosul creditorului ori obligaţia recurentului de a executa 
hotărârea recurată, sub rezerva unor circumstanţe excepţionale. 

c) Măsuri de implementare 
 

Pentru a facilita executarea benevolă a obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, o soluţie ar 
putea fi ca partea care doreşte să exercite recurs să fie obligată să execute în prealabil hotărârea 
pronunţată împotriva sa (sub rezerva unor circumstanţe justificate, ce urmează a fi constatate de 
instanţă). 

Pe de altă parte, ar fi utilă înlocuirea amenzilor cominatorii în favoarea statului cu un sistem de 
amenzi cominatorii în favoarea părţii, fiind vorba despre o veritabilă penalitate legală împotriva 
debitorului care nu-şi execută obligaţia în mod culpabil (este desigur de aşteptat ca creditorul să 
aibă tot interesul să execute această „amendă”, astfel încât sancţiunea va avea caracter efectiv). 

În contextul în care NCPC înlătură organele de executare speciale, întărind competenţa generală a 
executorilor judecătoreşti, este necesară o liberalizare accentuată a acestei profesii, prin lege, 
urmând a fi facilitate accesul în profesie şi concurenţa între executori, precum şi descurajarea 
eventualelor practici anticoncurenţiale (precum fixarea concertată a tarifelor). 

Credem totodată că instanţa judecătorească trebuie să aibă posibilitatea de a modera, în cazuri 
bine justificate, cuantumul onorariului executorului, chiar dacă acesta nu depăşeşte limita 
maximă stabilită de lege (similar reglementării existente în art. 274 alin. 3 C.pr.civ. cu privire la 
onorariul avocaţial). 

 
 
V. Taxele de timbru şi cheltuielile judiciare 

a) Situaţia actuală – identificare a problemelor 
 

În prezent, în materie civilă nu există cheltuieli judiciare datorate statului, efectuarea actelor de 
procedură fiind gratuită, odată plătită taxa de timbru. Această reglementare nu este 
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corespunzătoare, întrucât deresponsabilizează partea, care nu mai este cointeresată să urmărească 
rezolvarea rapidă a cauzei, fără amânări inutile ori cereri dilatorii. Se impune descurajarea, 
inclusiv pecuniară, a tacticilor procesuale dilatorii şi a amânărilor care nu sunt străine de culpa 
părţii, fiind evitabile printr-o conduită procesuală diligentă. 

Pe de altă parte, după cum s-a subliniat şi în jurisprudenţa CEDO, plata prealabilă introducerii 
cererii de chemare în judecată a taxelor de timbru restrânge accesul la justiţie, fiind deosebit de 
importantă maniera în care este aplicat sistemul de acordare a asistenţei judiciare gratuite. 

Legea taxelor de timbru nu reprezintă o reglementare coerentă, fiindcă taxe calculate la valoare, 
uneori deosebit de mari, coexistă cu taxe fixe de o valoare derizorie, precum taxa de timbru de 8 
lei, prevăzută cu titlu de drept comun pentru cererile neevaluabile în bani, ori taxa de timbru de 39 
lei pentru divorţ. 

Suprimarea totală a taxei de timbru în materii precum conflictele de muncă şi asigurări sociale sau 
contenciosul administrativ nu este o soluţie corespunzătoare, întrucât gratuitatea totală încurajează 
cererile şicanatorii ori abuzive (procesomanie), ori făcute fără şanse reale de succes, pentru simplul 
motiv că reclamantul oricum nu are nimic de pierdut. 

Nu în ultimul rând, în contextul subfinanţării cronice a sistemului judiciar, este frapant că taxele 
de timbru nu alimentează, nici măcar în parte, fondurile necesare funcţionării justiţiei, taxele 
de timbru fiind astfel lipsite de legitimarea lor principală. 

b) Obiective pe termen mediu 
 

Se impune instituirea unui sistem coerent şi echitabil de taxare a accesului la justiţie, prin 
plafonarea taxelor calculate la valoare şi mărirea concomitentă a taxelor fixe, uneori nejustificat de 
mici; totodată, unele scutiri acordate de legiuitor ar trebui revăzute, urmând a fi instituite taxe de 
timbru mici pentru a evita exerciţiul abuziv al dreptului de a sesiza instanţa. 

Propunem unificarea taxelor de timbru cu timbrul judiciar, prin renunţarea la acesta din urmă, 
precum şi instituirea unor cheltuieli judiciare distincte pentru actele de procedură, datorate statului 
la finalul procesului. Aceste resurse ar urma să fie alocate în cea mai mare parte sistemului 
judiciar, pentru finanţarea funcţionării sale. 

c) Măsuri de implementare 
 

Legea taxelor de timbru trebuie revăzută, pentru a plafona „logaritmic” taxele de timbru calculate 
la valoare, al căror cuantum nu trebuie să fie excesiv ori prohibitiv. Mai mult, trebuie unificate 
taxele de timbru şi timbrul judiciar, fiind inutilă şi anacronică existenţa paralelă a celor două 
sisteme de taxare. 

Concomitent însă, trebuie mărite, uneori semnificativ, taxele de timbru fixe, şi instituite taxe fixe 
într-un cuantum moderat, dar nu simbolic pentru litigiile de muncă, asigurări sociale ori contencios 
administrativ (un simplu exemplu de şcoală, 50 – 100 lei un litigiu de muncă, 100 lei un litigiu de 
contencios administrativ, 25 lei un litigiu de asigurări sociale). 

Considerăm că ar fi utilă instituirea unor cheltuieli judiciare datorate statului pentru actele de 
procedură, cel puţin în acele situaţii în care cauza se amână din lipsa de diligenţă a părţii (care nu a 
depus toate înscrisurile odată cu cererea ori întâmpinarea, ori cere şi obţine amânarea, indiferent de 
motive). Astfel, după modelul Legilor de accelerare a judecăţilor din anii 1925, respectiv 1929 şi 
1943, ar urma ca legea să stabilească anumite taxe într-un cuantum determinat, datorate de partea 
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care a cerut şi obţinut amânarea judecăţii, în condiţiile în care amânarea respectivă putea fi evitată 
printr-o diligenţă sporită. 

Astfel, ar fi posibilă instituirea unei taxe, bunăoară, pentru amânările cauzate de modificarea ori 
completarea cererii introductive, cererile de lipsă de apărare, ori de imposibilitate de prezentare a 
apărătorului, depunerea tardivă a unor înscrisuri, dacă pricina a fost amânată la cererea părţii 
adverse ş.a. Totodată, se impune plata unor taxe atunci când instanţa emite adrese pentru obţinerea 
unor relaţii care puteau fi procurate şi de parte, fiind cunoscută tendinţa de a solicita instanţei să 
administreze probatoriul ce profită părţii (de regulă, reclamantului). 

Apreciem că taxele de timbru (cel puţin în parte) şi cheltuielile judiciare în totalitatea lor trebuie să 
alimenteze conturile ordonatorilor terțiari și secundari de credite (instanțele), pentru finanțarea 
funcționării lor corespunzătoare.   

 

 VI. Aspecte specifice privind procedura penală 

Actualul sistem de procedură penală, instituit în 1969, în cu totul alte condiţii sociale, prezintă 
numeroase neadecvări, atât din perspectiva garantării drepturilor fundamentale, cât şi din 
perspectiva cerinţei unei desfăşurări eficiente şi raţionale a procedurilor penale, ambele 
indispensabile într-un stat de drept. Aceste neadecvări  au fost rezolvate parţial cu prilejul adoptării 
Noului cod de procedură penală, prin Legea nr. 135/2010. Cele mai importante astfel de probleme 
privesc: 

 A. Urmărirea penală 

a) Situația actuală – identificare a problemelor 

Necorelarea momentului începerii urmăririi penale în procedura penală română cu cel stabilit în 
jurisprudenţa CEDO pentru a determina momentul începerii procesului penal. Potrivit 
jurisprudenţei CEDO, procesul penal debutează de la momentul formulări unei acuzaţii oficiale 
împotriva unei persoane, indiferent de forma în care se realizează, putând fi implicită. În dreptul 
român procesul penal debutează cu momentul începerii urmăririi penale împotriva unei persoane, 
însă textele procedurale lasă o prea mare putere de apreciere organelor de urmărire penală pentru a 
determina oportunitatea unui astfel de act. În consecinţă, uneori, cea mai mare parte a actelor de 
anchetă penală se fac în afara oricărui cadru procesual, în faza actelor premergătoare, de la 
interceptarea unor conversaţii telefonice până la efectuarea de constatări tehnico-ştiinţifice, ceea 
ce, cu excepţia probelor a căror administrare reclamă urgenţă, nu este justificat. 

Durata excesivă a anchetelor penale, determinată de supraaglomerarea procurorilor şi de 
multitudinea de plângeri penale introduse prin abuz de drept. La acest moment nu există publicate 
statistici pertinente privitoare la durata anchetei penale, socotită de la momentul sesizării organelor 
judiciare şi până la soluţionarea dosarului, însă experienţa concretă indică existenţa a numeroase 
dosare soluţionate extrem de lent, incidenţa prescripţiei răspunderii penale fiind frecventă. Dreptul 
nostru procesual nu permite nici sancţionarea întârzierilor în efectuarea anchetelor penale – în 
special în cazul organelor de cercetare penală – nici sancţionarea abuzului cu privire la sesizarea 
organelor de urmărire penală pe calea plângerilor penale. De asemenea, problemele de personal şi 
carieră descrise în capitolele anterioare cu referire explicită la judecători sunt în egală măsură 
aplicabile procurorilor (personal insuficient, distribuire inegală şi ineficientă între parchete şi 
nivele ierarhice, recrutare şi specializare etc.). 
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b) Obiective pe termen mediu 
 

- asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale persoanei şi în faza anchetei penale, 
fără a compromite eficienţa acesteia. 

- eficientizarea activităţii organelor de urmărire penală, corecta alocare a resurselor 
umane în cadrul parchetelor şi evitarea supraaglomerării acestora. 
 

c) Mijloace de implementare 

Primul obiectiv poate fi atins printr-o regândire a sistemului procedural, astfel încât să fie mai 
bine adaptat la cerinţele unei proceduri echitabile, care să respecte egalitatea de arme. 
Introducerea judecătorului de cameră preliminară şi a celui de drepturi şi libertăţi prin 
NCPP poate rezolva o parte din problemele provocate de actualul sistem procedural. Pe de altă 
parte, se impune în continuare realizarea câtorva reforme de natură procedurală, prin eliminarea 
posibilităţii administrării de probe anterior începerii urmăririi penale101, cu excepţia celor urgente, 
atenuarea caracterului secret al urmăririi penale faţă de inculpat, cel puţin dintr-un anumit stadiu, 
şi asigurarea posibilităţii reale a acestuia din urmă de a administra probe, în special testimoniale. 

Subliniem că o parte din problemele semnalate îşi găsesc rezolvarea în NCPP. 

În ce priveşte începerea urmăririi penale, este practic eliminată posibilitatea de a administra probe 
înaintea începerii urmăririi penale, prin regândirea acestei din urmă instituţii. Urmărirea penală 
începe cu privire la faptă, fără a mai exista posibilitatea efectuării de acte premergătoare (art. 305 
NCPP). 

Se introduce categoria procesuală nouă a suspectului, acesta fiind persoana cu privire la care există 
bănuiala rezonabilă că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală (art. 78 NCPP). 

Organele de urmărire penală sunt obligate să aducă la cunoştinţă suspectului, înainte de prima sa 
audiere, această calitate, precum şi drepturile procesuale prevăzute de lege (care, în principiu, sunt 
aceleaşi cu drepturile inculpatului), potrivit art. 307 NCPP, fiind eliminată posibilitatea existentă 
în prezent a audierii ca “martor” ori ca “făptuitor” (denumire în sine contradictorie şi contrară 
prezumţiei de nevinovăţie) a celui suspectat de săvârşirea infracţiunii, cu eludarea garanţiilor 
recunoscute de lege învinuitului, pentru simplul motiv că această calitate nu a fost conferită   
printr-un act formal al organului de urmărire penală. 

Considerăm că în condiţiile acestor noi reglementări, având în vedere şi faptul că art. 306 alin. 5 
NCPP impune administrarea probelor şi a tehnicilor speciale de investigaţie în faza urmăririi 
penale, cu respectarea tuturor dispoziţiilor procedurii penale, se elimină categoria controversată a 
actelor premergătoare, fără a fi compromisă eficienţa urmăririi penale, întrucât nu este obligatoriu 
ca suspectul să fie înştiinţat despre calitatea sa decât atunci când din probele deja administrate 
rezultă o suspiciune rezonabilă că a comis o infracţiune, şi, în tot cazul, înainte de a fi audiat. 

Prin urmare, problemele semnalate se pot rezolva prin punerea în aplicare, în litera şi spiritul său, a 
NCPP, precum şi prin instruirea şi schimbarea corespunzătoare a practicilor organelor judiciare. 
                                                 
101 Aşa cum rezultă şi din decizia CC nr. 962 din 25 iunie 2009 în care s-a afirmat că „actele premergătoare au o natură 
proprie, care nu poate fi identificată sau subsumată naturii precise şi bine determinate a altor instituţii şi care au ca 
scop verificarea şi completarea informaţiilor deţinute de organele de urmărire penală în vederea fundamentării 
convingerii cu privire la oportunitatea urmăririi penale. Având un caracter sui-generis sustras hegemoniei garanţiilor 
impuse de faza propriu-zisă de urmărire penală, este unanim acceptat faptul că în cadrul investigaţiilor prealabile nu 
pot fi luate măsuri procesuale ori administrate probe care presupun existenţa certă a unei urmăriri penale începute”; 
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Pentru atingerea celui de-al doilea obiectiv, se impune luarea unor măsuri care să asigure 
adecvarea numărului de procurori, în special la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii, 
corespunzător cu situaţia personalului şi a gradului de aglomerare a acestuia. De asemenea, se 
impune corelarea acestor măsuri cu măsuri similare pentru creşterea numărului de ofiţeri de poliţie 
judiciară şi cu instituirea unui sistem de răspundere disciplinară a acestora din urmă pentru 
tergiversarea realizării unor acte de urmărire penală ori pentru alte nerespectări ale legislaţiei 
incidente.  

De asemenea, se impune realizarea unui sistem realist de calcul a cheltuielilor judiciare, impuse 
persoanelor ce formulează plângeri penale şicanatorii împotriva altor persoane, pentru a asigura 
scăderea volumului de activitate inutilă a organelor de urmărire penală și eventual cenzurarea 
manifestării de voință de către un curator după ce s-a constatat deja un abuz de drept procesual. 

 B. Faza de judecată 

a) Situația actuală – identificare a problemelor 

În prezent, pot fi identificate mai multe cauze care duc la amânări nejustificate şi încălcarea duratei 
rezonabile de soluţionare a cauzelor. 

Astfel, desfăşurarea obligatorie a tuturor activităţilor procesuale în şedinţă publică generează 
numeroase amânări, precum şi imposibilitatea pentru judecător de a anticipa modalitatea de 
desfăşurare a şedinţei publice şi de a stabili astfel ore diferenţiate de strigare a cauzelor. 

Un număr însemnat de amânări a judecăţii în cauzele penale se datorează neprezentării martorilor 
din faza de urmărire penală, a căror reaudiere este obligatorie fără diferenţieri. Cu toate acestea, 
parchetul adoptă o atitudine pasivă în cursul judecăţii, inclusiv în situaţiile în care datele indicate 
în rechizitoriu pentru citarea martorilor nu corespund realităţii, iar instanţa este practic obligată să 
preia întreaga sarcină a probaţiunii şi să complinească inclusiv insuficientul rol activ al organelor 
de urmărire penală, ceea ce nu este firesc, în condiţiile în care administrarea probelor care susţin 
acuzarea ar trebui facilitată de parchet. Aceleaşi observaţii se pot face, mutatis mutandis, şi pentru 
probele propuse de părţi în apărare. 

Pe de altă parte, audierea obligatorie a tuturor martorilor propuşi prin rechizitoriu contravine 
principiului egalităţi armelor, creând în acelaşi timp obligativitatea desfăşurării unor activităţi de 
administrare a unor probe inutile (spre exemplu, în condiţiile în care depoziţiile respective nu sunt 
contestate şi nici esenţiale în soluţionarea cauzei).  

Necesitatea citării părţilor pentru fiecare termen, chiar şi când acestea au luat la cunoştinţă de 
desfăşurarea procesului, generează de asemenea numeroase amânări, în particular în cauzele cu 
multe părţi (vătămate ori civile, care adesea se dezinteresează de proces). Dificultăţi particulare 
există în cauzele cu mulţi inculpaţi sau părţi vătămate ori civile, neîndeplinirea procedurii de 
citare pentru toate părţile fiind o cauză majoră, adesea insurmontabilă, de tergiversare a judecăţii. 

Dificultăţile sistemului de a soluţiona dosare complexe, ca rezultat al unor factori ce îşi au 
originea în procedura penală şi în practica organelor judiciare. Astfel, realizarea unor dosare 
imense din punct de vedere cantitativ, zeci de volume de 500 de pagini, creează dificultăţi de 
pregătire a dosarului atât părţilor, cât şi judecătorului, în condiţiile în care nu tot conţinutul acestor 
dosare este la fel de relevant pentru acuzaţiile formulate, iar materialul probator este insuficient 
structurat de procuror, de exemplu, prin realizarea unei sinteze a conţinutului informaţional al 
probelor considerate esenţiale în cauză, cu identificarea localizării probelor în dosarului de 
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urmărire penală. Totodată, procedura penală nu cuprinde dispoziţii speciale (spre exemplu, privind 
reprezentarea obligatorie de către un avocat, în calitate de curator al tuturor părţilor vătămate ori 
civile care nu şi-au desemnat avocat ales, ori citarea prin publicitate) privind cauzele în care 
numărul părţilor este foarte mare. 

Anumite dispoziţii procedurale generează, ori cel puţin favorizează în practică, tergiversarea 
soluţionării cauzelor, cu consecinţa depăşirii unui termen rezonabil, iar uneori chiar cu consecinţa 
împlinirii prescripţiei speciale a răspunderii penale.  

În pofida unor corecţii punctuale, legislaţia procesual penală permite în prea multe situaţii 
desfiinţarea ori casarea unei hotărâri, cu trimiterea cauzei spre rejudecare, posibilitatea reluării 
ciclului procesual, chiar de la prima instanţă, fiind nelimitată ca număr. În mod regretabil, practica 
însăşi interpretează cu largheţe aceste dispoziţii legale. 

Nu există suficiente reglementări care să sancţioneze tergiversările abuzive din partea părţilor şi a 
avocaţilor lor. 

Totodată, actuala reglementare permite în principiu invocarea nulităţilor absolute privind faza de 
urmărire penală, în orice stadiu al judecăţii, cu consecinţa trimiterii dosarului pentru refacerea 
urmăririi penale (chiar dacă în cauză a început ori s-a finalizat judecata în fond). Cazurile care 
permit restituirea dosarului pentru refacerea urmăririi penale sunt, la rândul lor, interpretate 
extensiv în practica judiciară. 

Accesul părţilor la dosar se realizează cu dificultate, din cauza volumului mare al dosarelor şi a 
proastei funcţionări a sistemelor auxiliare de arhivă şi registratură. Simpla obţinere a unei încheieri 
de şedinţă – redactată oricum prin mijloace electronice – presupune repetate deplasări la sediul 
instanţei – care poate fi la sute km distanţă, în cazul celor de recurs – plata unor taxe şi o lungă 
aşteptare pentru obţinerea copiilor. 

b) Obiective pe termen mediu  

Eficientizarea fazei de judecată în materie penală, prin introducerea posibilităţii ca instanţa să ia 
măsuri de gestiune a dosarului şi privind administrarea probelor chiar în afara şedinţei publice de 
judecată (introducerea unei faze prealabile scrise). 

Trebuie totodată atenuat rolul activ al instanţei în materie probatorie, prin responsabilizarea 
parchetului şi a părţilor de a prezenta în faţa judecătorului martorii care susţin acuzarea, respectiv 
apărarea. 

Pentru dosarele în care numărul părţilor (inculpaţi, părţi vătămate/civile) este foarte mare, trebuie 
instituite norme de procedură speciale, pentru a preveni amânările repetate cauzate de 
neîndeplinirea procedurii de citare.  

Sunt necesare reglementări prin care să fie descurajate şi sancţionate conduite procesuale abuzive, 
cu scopul de a tergiversa soluţionarea cauzelor penale. 

Se impune totodată limitarea în timp a posibilităţii de a invoca neregularităţile fazei de 
urmărire penală şi de a restitui cauza în vederea refacerii urmăririi penale, aceste neregularităţi 
urmând a fi invocate doar în cursul procedurii de cameră preliminară. De asemenea, se impune cu 
necesitate reducerea la strictul necesar şi definirea riguroasă a cazurilor în care este permisă 
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trimiterea cauzelor spre rejudecare de către instanţele de control judiciar, precum şi limitarea 
numărului acestor trimiteri spre rejudecare, la cel mult una în cursul întregului proces. 

În contextul introducerii unor instituţii procesuale noi prin NCPP, precum judecătorul de cameră 
preliminară şi judecătorul de drepturi şi libertăţi, se impune evaluarea rapidă a personalului 
necesar şi, eventual, suplimentarea numărului de judecători, precum şi de asigurare a infrastructurii 
necesare aplicării noilor reglementări. 

Şi în privinţa procedurii penale, sunt valabile consideraţiile făcute anterior cu privire la unificarea 
practicii judiciare pe calea recursului, reconfigurat ca o cale extraordinară de atac, a recursului 
în interesul legii şi a întrebării preliminare. 

c) Măsuri de implementare 

Atenuarea caracterului primordial public şi contradictoriu al judecăţii prin stabilirea unei faze 
prealabile scrise, care să pregătească activitatea de judecată şi în cadrul căreia părţile să aibă 
posibilitatea să îşi prezinte suţinerile în scris, iar judecătorul să hotărască în camera de consiliu cu 
privire la excepţiile şi cererile prealabile, administrarea probelor, efectuarea expertizelor; 
caracterul public al judecăţii urmează a fi păstrat cu privire la audierea nemijlocită a martorilor şi a 
dezbaterilor cu privire la fondul cauzei; în condiţiile existenţei unei faze prealabile scrise, 
judecătorul poate anticipa modalitatea de desfăşurare a şedinţei publice, fiind în măsură să 
stabilească ore de strigare pentru fiecare dosar în parte, înlăturând, astfel, timpul inutil 
petrecut la sediul instanţei de judecată de către părţi, avocaţi şi martori şi aglomerarea sălilor de 
şedinţă, precum şi timpii morţi în care se impune asigurarea poliţiei şedinţei de judecată în astfel 
de condiţii. 

Instituirea obligaţiei pentru procuror de a prezenta în faţa judecătorului martorii care susţin 
acuzarea şi pentru părţi de a prezenta martorii în apărare, obligaţie reglementată, spre exemplu, în 
sistemul francez; în acest fel se înlătură amânările ca urmare a neprezentării martorilor în vederea 
audierii şi se cointeresează procurorul în finalizarea cu celeritate a urmăririi penale, astfel încât să 
nu mai existe problema imposibilităţii de audiere a martorilor ca urmare a faptului că aceştia şi-au 
schimbat adresa întrucât de la momentul audierii de către organele de urmărire penală până la cel 
al sesizării instanţei de judecată a trecut prea mult timp. Identitatea martorilor urmează a fi 
cunoscută încă din faza prealabilă scrisă, de încuviinţare a probelor de către judecător în camera de 
consiliu, urmând ca în caz de imposibilitate obiectivă de prezentare a martorilor în vederea audierii 
procurorul şi părţile să înştiinţeze instanţa de judecată în termen util, iar judecătorul să aibă 
posibilitatea de a amâna cauza la un nou termen, stabilit tot în camera de consiliu, fără a striga 
cauza în şedinţă publică. S-ar înlătura, astfel, prezentarea în mod repetat, dar inutil, la sediul 
instanţei a părţilor şi martorilor şi s-ar diminua durata şedinţelor de judecată, având drept 
consecinţă suplimentarea timpului avut la dispoziţie de judecător pentru restul activităţii judiciare. 

Preconizăm instituirea unor norme de procedură speciale, pentru a preveni amânările repetate 
datorate neîndeplinirii procedurii de citare în dosarele cu un număr foarte mare de părţi (în mod 
special părţi vătămate sau civile). Asemenea norme de procedură ar putea include citarea prin 
publicitate şi desemnarea din oficiu, de către instanţă, a unui avocat cu funcţia de curator al 
intereselor părţilor care nu şi-au ales un avocat în proces, urmând ca procedura de citare să fie 
îndeplinită la domiciliul acestui curator şi prin publicitate. 

Pentru a facilita studiul şi judecarea dosarelor complexe, ar fi recomandabil ca rechizitoriul 
întocmit de procuror să conţină ori să fie însoţit de o sinteză (desigur, informativă) a conţinutului 
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şi relevanţei probelor considerate esenţiale în cauză, cu identificarea localizării probelor în 
dosarului de urmărire penală. 

Înlăturarea obligaţiei de audiere nemijlocită de către judecător a martorilor audiaţi în cursul 
urmăririi penale, ale căror declaraţii nu sunt contestate sau la audierea cărora au participat părţile 
sau apărătorii acestora şi care nu sunt esenţiale soluţionării cauzei,  cu posibilitatea efectivă de a 
formula întrebări şi a contesta credibilitatea martorilor, soluţie existent  în dreptul olandez. 
Judecătorul urmează a  avea posibilitatea de a cenzura necesitatea reaudierii acestor martori şi a 
audia nemijlocit martorii esenţiali în cauză; 

Înlăturarea obligaţiei de citare a părţilor pentru fiecare termen de judecată în cazul în care există 
dovada că acestea au luat efectiv cunoştinţă de existenţa dosarului şi accesul la bazele de date 
informatizate ale altor autorităţi publice pentru asigurarea realizării în timp util şi în mod eficient a 
procedurii de citare (baze de date referitoare la datele de stare civilă) şi a obţinerii altor informaţii 
necesare bunei desfăşurări a activităţii de judecată (fişa de cazier judiciar). Soluţiile au fost deja 
reglementate de Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 
proceselor. Având în vedere că înmânarea citaţiei părţii sau reprezentantului acesteia ar scuti 
instanţa de obligaţia de a o cita pentru termenele viitoare, urmează a se realiza o informare şi 
pregătire corespunzătoare a poştaşilor/agenţilor procedurali cu privire la modalitatea de completare 
a dovezii de citare şi de înmânare a citaţiei pentru a nu se mai ajunge la situaţia efectuării 
procedurii de citare aproape exclusiv prin afişare (în lipsa unor cercetări care să permită 
localizarea părţii sau la sediul unei persoane juridice, în timpul programului de funcţionare, unde, 
doar în situaţii excepţionale, nu poate fi găsită nicio persoană care să justifice realizarea procedurii 
de citare prin afişare). 

Înlăturarea practicii actuale de amânare a cauzei la primul termen de judecată ca urmare a lipsei de 
apărare a părţilor în condiţiile în care acestora li s-a adus la cunoştinţă dreptul de a fi asistate de un 
apărător prin citaţie. Numele apărătorilor urmează a fi aduse la cunoştinţa instanţei de judecată 
încă din faza prealabilă scrisă, urmând a fi desemnat un avocat din oficiu în cazul în care asistenţa 
juridică este obligatorie, iar partea nu are avocat ales. În cazul în care apărătorii sunt în 
imposibilitate de a se prezenta la termenul stabilit pentru soluţionarea cauzei în şedinţă publică din 
motive exclusive de orice culpă şi care să nu depindă în niciun fel de manifestarea de voinţă a 
acestora (e.g. concediu de odihnă), urmează a fi înştiinţată instanţa de judecată în termen util, 
judecătorul având posibilitatea de a amâna cauza la un nou termen, stabilit în camera de consiliu, 
fără strigarea cauzei în şedinţă publică. Sancţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiei de însţiinţare a 
instanţei de judecată urmează a fi amenda judiciară în cuantum suficient pentru a asigura efectul 
disuasiv al normei, sau chiar interdicţia de a mai asigura asistenţa juridică în cauza respectivă. 

Se impune totodată limitarea în timp a posibilităţii de a invoca neregularităţile fazei de urmărire 
penală şi de a restitui cauza în vederea refacerii urmăririi penale, aceste neregularităţi urmând a fi 
invocate doar în cursul procedurii de cameră preliminară (în acest sens fiind dispoziţiile NCPP). 
De asemenea, se impune cu necesitate reducerea la strictul necesar şi definirea riguroasă a 
cazurilor în care este permisă trimiterea cauzelor spre rejudecare de către instanţele de control 
judiciar, precum şi limitarea numărului acestor trimiteri spre rejudecare, la cel mult una în cursul 
întregului proces (în acest scop fiind necesară inclusiv amendarea NCPP, în procesul de elaborare 
a legii de punere în aplicare a acestui cod). 

Reglementarea coerentă a sistemului căilor de atac, cu menţinereau unei singure căi de atac 
devolutive şi cu insituirea unor filtre de admisibilitate pentru căile extraordinare de atac (inclusiv 
pentru recurs). 



	

71 

 

Pentru a facilita gestiunea dosarelor şi accesul părţilor la actele dosarelor, o soluţie de perspectivă 
este utilizarea mijloacelor de comunicare electronică a tuturor actelor procesuale care există în 
formă electronică, prin realizarea unor dosare informatizate şi a unui sistem de acces informatizat 
al părţilor la ele. Acest sistem şi-a dovedit eficienţa în Belgia, accesul la dosarul informatizat fiind 
asigurat printr-un sistem de parolare a documentelor de pe serverele instituţiilor judiciare, cu 
obligativitatea comunicări parolei către avocatul părţilor. 

În contextul introducerii unor instituţii procesuale noi prin NCPP, precum judecătorul de cameră 
preliminară şi judecătorul de drepturi şi libertăţi, separarea strictă a funcţiilor procesuale şi 
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de judecată, presupuse şi impuse de NCPP, cer o 
reevaluare a schemelor de personal şi, în funcţie de concluziile analizei, creşterea numărului de 
judecători care desfăşoară activităţi de judecată în materie penală. 

De asemenea, este necesară asigurarea infrastructurii adecvate desfăşurării activităţii de 
judecată: sedii corespunzătoare, cu săli de judecată suficiente, dar şi camere de consliliu (având în 
vedere că se urmăreşte diminuarea activităţii desfăşurate în şedinţă publică şi multiplicarea 
activităţilor efectuate de judecător în cameră de consiliu, iar birourile judecătorilor nu corespund 
unui astfel de scop), sisteme informatice şi electronice performante şi viabile.  

Nu vom dezvolta aspectele care privesc unificarea practicii judiciare, consideraţiile făcute 
anterior cu privire la rolul recursului soluţionat de Casaţie, al recursului în interesul legii şi cu 
privire la sesizarea preliminară a ÎCCJ de către un tribunal sau o curte de apel care judecă în ultimă 
instanţă păstrându-şi valabilitatea, desigur mutatis mutandis. 

În mod particular, observăm că dreptul la recurs în materie penală nu poate fi restrâns într-o 
manieră similară celei preconizate pentru procedura civilă, întrucât pe lângă funcţia sa unificatoare 
a dreptului, recursul constituie şi o importantă garanţie a respectării drepturilor părţilor, 
recunoscute de legea substanţială şi procedurală. Ca urmare, în procesul penal, recursul are o 
funcţie mai accentuată de asigurare a dreptăţii în cauzele individuale, decât în procesul civil, unde 
se poate considera că o singură cale devolutivă de atac este suficientă, iar recursul trebuie să aibă 
caracter de excepţie. 

Tot în mod particular, ar fi de discutat în ce măsură s-ar impune înlăturarea practicii neunitare în 
cadrul aceleiaşi instanţe de recurs prin adoptarea unor hotărâri cu caracter obligatoriu pentru 
judecătorii care funcţionează în cadrul acestei instanţe, eventual cu o majoritate calificată de 2/3 şi, 
evident, cu respectarea deciziilor de soluţionare a recursurilor în interesul legii pronunţate de Înalta 
Curte şi a hotărârilor preliminare luate de Secţia Penală a Înaltei Curţi. 

De asemenea, preconizăm crearea unei baze de date cu hotărârile pronunţate de toate instanţele 
de judecată care să permită vizualizarea soluţiilor adoptate prin introducerea unor criterii de 
căutare. În Olanda, unde practica instanţelor de judecată este deja relativ stabilă şi previzibilă, o 
astfel de bază de date indică judecătorului între ce limite de pedeapsă a fost aplicată pedeapsa în 
cauze similare de către alte instanţe de judecată, urmând a motiva dacă aplică o pedeapsă în afara 
acestor limite de pedeapsă. În cadrul sistemului judiciar român, la acest moment, folosirea unei 
astfel de baze de date s-ar putea face cu caracter orientativ, în vederea stabilizării şi uniformizării 
practicii judiciare. 

Propunem, de asemenea, ca în cazul completelor specializate (pentru infracţiuni de corupţie, de 
proprietate intelectuală etc.) să fie desemnaţi ca titulari exclusiv judecătorii care au beneficiat de 
stagii de pregătire în materia respectivă, asigurându-se o specializarea reală şi efectivă a 
judecătorului. 



	

72 

 

CAPITOLUL	VII	

Transparenţa	sistemului	judiciar	şi	relaţia	cu	presa	
 

 

Sinteza argumentelor 

O analiză a trasparenţei sistemului judiciar şi a relaţiei cu presa e firesc să pornească de la principiile 
libertăţii presei într-o societate democratică, astfel cum au fost acestea definite de Curtea Europeană:  

„În ceea ce priveşte funcţionarea justiţiei ca subiect de interes general, presa are sarcina de a comunica 
informaţii şi idei legate de cauzele aflate pe rolul instanţelor, deoarece administrarea justiţiei serveşte 
colectivităţii în ansamblul ei şi necesită cooperarea unui public bine informat. Instanţele de judecată nu pot 
funcţiona într-un vid, ferite de ochii presei. Ele sunt competente să tranşeze litigiile care le sunt supuse 
spre judecată, dar aceasta nu înseamnă că respectivele litigii nu pot forma obiectul unor dezbateri în 
cadrul revistelor specializate, a presei sau a opiniei publice în general.” (Sunday Times c. Marii Britanii)  

În plus, „presa reprezintă unul din mijloacele de care dispun responsabilii politici şi opinia publică pentru 
a se asigura că judecătorii se achită de înaltele lor responsabilităţi de o manieră conformă cu scopul 
misiunii care le este încredinţată” (Rizos şi Daskas c. Greciei). Iar „atitudinea magistraţilor, chiar în afara 
instanţei, şi mai ales atunci când se servesc de calitatea lor de magistraţi, poate să constituie o preocupare 
legitimă a presei şi să contribuie la dezbaterea asupra funcţionării justiţiei şi a moralităţii celor care sunt 
garanţii acesteia.”( Sabou şi Pârcălab c. României ) 

Pe de altă parte, Curtea Europeană a subliniat de multe ori că păstrarea secretului urmăririi penale, 
respectarea prezumţiei de nevinovăţie a persoanelor acuzate de săvârşirea unei infracţiuni, păstrarea 
încrederii publicului în modul de funţionare al justiţiei sau protejarea vieţii private a persoanelor implicate 
într-un proces penal reprezintă tot atâtea interese legitime care justifică în anumite circumstanţe 
restrângerea libertăţii de exprimare (Worm c. Austriei, Tourancheau şi July c. Franţei, Du Roy şi Malaury c. 
Franţei sau Pedersen şi Baagdsgaard c. Danemarca).  

În mod normal, ar trebui găsit un just echilibru între dreptul publicului de a fi informat şi drepturile 
fundamentale ale persoanelor implicate în desfăşurarea unor proceduri judiciare (Mircea c. României).  

În căutarea acestui just echilibru s-au aflat şi autorii capitolului 7, prin propunerile făcute încercând să ofere 
soluţii, pe de o parte, pentru asigurarea accesului prompt, complet şi nediscriminatoriu al presei la 
informaţii de interes public legate de funcţionarea justiţiei şi, în acelaşi timp, pentru a putea remedia în timp 
util şi în mod eficient plângerile persoanelor implicate în proceduri judiciare, plângeri decurgând din 
informarea publicului în privinţa acelor cauze. 
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a) Situaţia actuală – descriere a problemelor 
 

Potrivit standardelor europene în materie, procedurile judiciare şi problemele privind administrarea 
justiţiei sunt de interes public, iar dreptul la informare cu privire la acestea trebuie exercitat 
ţinându-se seama de limitele impuse de independenţa justiţiei şi de exigenţele dreptului la un 
proces echitabil, în mod special în materie penală. În consecinţă, cerinţele transparenţei presupun 
crearea de posturi de purtător de cuvânt sau servicii de ştiri şi comunicare aflate în 
responsabilitatea instanţelor sau a consiliilor judiciare, în timp ce judecătorii ar trebui să fie reţinuţi 
în relaţiile lor cu mass-media102. 

Cu referire la situaţia României, creşterea transparenţei în justiţie – alături de alte probleme, cum 
ar fi reducerea corupţiei din sistem ori simplificarea procedurilor judiciare – este considerată una 
din priorităţile de reformare a sistemului judiciar103.  

Din acest punct de vedere, este de remarcat diferenţa semnificativă între sondajele de opinie 
realizate pe eşantioane generale, respectiv cele făcute pe justiţiabili, la ieşirea din instanţe, cu 
referire la problema încrederii în justiţie. Dacă primele arată un nivel de încredere extrem de 
scăzut, între 25-28%104, sondajele din a doua categorie vădesc un nivel de încredere peste 70%105. 
Or, dincolo de diferenţele culturale la nivel european106, lipsa de încredere generalizată în sistemul 
judiciar român corespunzătoare publicului larg este, credem, rezultatul a două cauze principale: 
lipsa de transparenţă întinsă pe o perioadă destul de mare de timp şi managementul deficitar al 
relaţiei cu mass-media în dosarele cu element de notorietate. 

În ceea ce priveşte prima posibilă explicaţie a diferenţelor în nivelul încrederii în justiţie arătate 
mai sus, în ultimii ani au fost înregistrate o serie de progrese importante: au fost adoptate reguli 
privind accesul la informaţiile de interes public107, au fost create birouri de informare în cadrul 
instanţelor şi parchetelor108, instanţele, parchetele şi celelalte instituţii din cadrul sistemului 
judiciar au dezvoltat propriile site-uri şi postat informaţii de interes public, inclusiv rapoarte de 
activitate, au fost create ghiduri de informare a justiţiabililor şi iniţiate campanii publice de 
informare a acestora cu privire la funcţionarea sistemului judiciar, au fost organizate cu 
regularitate conferinţe de presă, dar şi sesiuni de formare a purtătorilor de cuvânt de la instanţe şi 
parchete etc.  

                                                 
102 A se vedea, în acest sens Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei CM/Rec (2010)12 din 17 
noiembrie 2010 cu privire la judecători: independenţa, eficienţa şi responsabilităţile, pct. 19; în acelaşi sens, CCJE, 
Magna carta a judecătorilor, din 17 noiembrie 2010, pct. 14 şi 16, „Justiţia trebuie să fie transparentă şi să fie 
publicate informaţiile legate de funcţionarea sistemului judiciar. Înscrisurile instanţei şi hotărârile judecătoreşti 
trebuie să fie întocmite într-un limbaj accesibil, simplu şi clar”; 
103 21% din respondenţii Sondajului Gallup privind eficienţa şi responsabilitatea sistemului judiciar românesc, martie 
2008, anterior menţionat; 
104 A se vedea cele mai recente sondaje de opinie comandate de Comisia Europeană care au măsurat încrederea în 
justiţie, Eurobarometrele din perioada 2007-2010,  http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/index_en.cfm;  
105 A se vedea în acest sens, analiza făcută de Cristi Danileț în articolul „Justiţiabili au încredere în justiţie, postat la 14 
septembrie 2009 pe blogul său, la adresa: http://cristidanilet.ro/continut/opinii-si-studii-juridice/protest-in-justiie/298-
justiiabilii-au-incredere-in-justiție; 
106 În mod tradiţional în Europa, nivelul încrederii în justiţie descreşte de la nord la sud şi de la vest la est; 
107 Ne referim atât la Legea 544/2001, cât şi la ghidul CSM privind relaţia cu mass-media; 
108 Conducătorul biroului, care îndeplineşte şi rolul de purtător de cuvânt, poate fi un judecător sau procuror desemnat 
de preşedintele instanţei sau, după caz, de conducătorul parchetului ori un absolvent al unei facultăţi de jurnalistică sau 
specialist în comunicare, numit prin concurs sau examen;  
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Cât despre accesul la jurisprudenţă este de semnalat o iniţiativă a Tribunalului Vrancea, preluată 
ulterior de CSM şi extinsă la nivelul întregii ţări, şi anume programul JURINDEX109 – o bază de 
date publică, ce conţine textul integral al unui număr însemnat de hotărâri judecătoreşti, realizat pe 
baza unei tehnologii ce permite anonimizarea automată a documentelor postate şi care oferă şi 
posibilitatea de căutare a informaţiei relevante cu ajutorul unui motor de căutare. Generalizarea şi 
permanentizarea accesului liber la jurisprudenţă cere ameliorarea soluţiei tehnice pentru a face faţă 
constrângerilor specifice instanţelor cu volum mare de activitate, alocarea şi formarea personalului 
de specialitate, compatibilizarea diferitelor programe informatice utilizate în sistemul justiţiei şi 
îmbunătăţirea motorului de căutare. 

Demersurile de creştere a transparenţei în justiţie trebuie continuate şi coordonate în cadrul unei 
strategii comune, întrucât, pe de altă parte,  o analiză a relaţiei dintre presă şi instituţiile sistemului 
judiciar relevă că de multe ori reprezentanţii mass-media sunt nemulţumiţi de limitarea accesului 
la informaţii şi la documentele din dosarele aflate pe rolul instanţelor decurgând din:  

- interpretarea neunitară a ceea ce înseamnă informaţii de interes public în domeniul justiţiei; 
- modalitatea inadecvată de studiere a dosarelor în arhivele supraaglomerate din instanţe; 
- imposibilitatea obţinerii rapide a declasificării documentelor ce au fost catalogate secret de 

serviciu/ strict secret; 
- utilizarea în documentele de justiţie a unui limbaj strict specializat; 
- blocajele în operarea rapidă a transferului de informaţii, având în vedere că uneori 

parcurgerea circuitului administrativ conduce la pierderea momentului de impact pentru 
ştirea respectivă.   
 

Dintr-o altă perspectivă, cu referire la dosarele penale cu rezonanţă mediatică, de multe ori au 
apărut în presă, prin canale neoficiale, uneori în mod preferenţial, informaţii privitoare la 
investigaţii în curs, mai ales transcrieri ale unor comunicaţii telefonice înregistrate, ridicându-se 
astfel probleme ce ţin de respectarea prezumţiei de nevionovăţie, protecţia vieţii private a unor 
persoane nevizate de investigaţie sau accesul în mod nediscriminatoriu la informaţii de interes 
public. 

De altfel, credem că managementul deficitar al cauzelor penale notorii este una dintre explicaţiile 
principale ale deficitului de imagine al sistemului judiciar. Astfel, comunicarea publică în aceste 
dosare a fost una de tip reactiv, necoordonată între diferitele instanţe şi instituţii din sistem, 
măsurile adoptate de instanţe şi parchete apărând ca imprevizibile, incoerente sau chiar de 
neînţeles pentru publicul larg. În consecinţă, deficienţele – unele de fond, altele de pură inabilitate 
în comunicare – decelate de aceste cauze au fost extinse şi generalizate la întregul sistem, ca 
urmare a mediatizării. 

Nu în ultimul rând, modul în care de multe ori aceste dosare notorii au fost prezentate în media – 
extrem de polarizat, în tuşe nenuanţate şi cu puţină grijă faţă de viaţa privată a persoanelor 
implicate – dovedeşte o cunoaştere limitată a standardelor europene în acest domeniu şi a 
limitărilor inerente ale libertăţii de exprimare şi de informare cu privire la funcţionarea 
justiţie. Or, în prezent, nu există niciun mecanism rapid, eficient şi credibil de remediere a acestor 
disfuncţionalităţi.  

   b) Obiective pe termen mediu 

- continuarea şi coordonarea demersurilor menite să asigure transparenţa sistemului judiciar; 

                                                 
109 http://jurindex.ro/Jurisprudenta/. 
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- generalizarea publicării pe internet şi în baze de date specializate a jurisprudenţei 
instanţelor; 

- ameliorarea comunicării publice în cauzele cu profil mediatic; 
- constituirea unui parteneriat justiţie – presă care să permită rezolvarea promptă şi eficientă 

a nemulţumirilor reciproce rezultate din informarea publicului cu privire la funcţionarea 
justiţiei. 
 

c) Măsuri de implementare 

În ceea ce priveşte primul obiectiv, acesta presupune continuarea măsurilor privitoare la: 
- definirea în mod unitar a informaţiilor de interes public rezultate din activitatea instanţelor, 

parchetelor şi a celorlalte instituţii din sistemul judiciar, inclusiv prin centralizarea, 
publicarea şi actualizarea permanentă a unei astfel de liste de către CSM; în acest context, 
o importanţă deosebită ar trebui rezervată clarificării regimului înregistrărilor telefonice în 
cauzele penale – condiţii de acces, termene şi condiţii de păstrare, ce se întâmplă cu 
pasajele care nu sunt relevante în cauză etc.;   

- organizarea cu regularitate a unor campanii de popularizare, utilizând un limbaj accesibil şi 
exemple practice, cu privire la specificul procedurilor în instanţe şi a rolului diferiţilor 
actori judiciari (magistraţi, personal auxiliar, avocaţi, notari, executori judecătoreşti) sau 
instituţii (CSM, MJ; instanţe, parchete); 

- generalizarea publicării pe site-urile proprii a rapoartelor de activitate ale instanţelor şi 
parchetelor; 

- organizarea cu regularitate a unor cursuri de formare pentru purtătorii de cuvânt de la 
instanţe şi de la parchete şi cooptarea printre formatorii INM a unor jurnalişti cu 
experienţă; 

- implementarea programelor de management electronic al dosarelor, cu posibilitatea 
consultării acestora on-line. 
 

Măsurile necesare atingerii obiectivului privind publicarea jurisprudenţei instanţelor sunt legate 
de: 

- asigurarea utilizării unor soft-uri de filtrare a datelor cu caracter personal din 
documentele produse în instanţe şi parchete şi compatibilizarea diferitelor programe 
informatice utilizate de acestea; 

- asigurarea posibilităţii de scanare, mai ales în instanţele cu volum mare de activitate 
precum şi alocarea şi perfecţionarea resurselor umane în acest scop, inclusiv pentru 
aplicarea principiului relevanţei în prioritizarea documentelor selectate spre publicare; 

- dezvoltarea unui motor de căutare performant, în absenţa căruia simpla publicare a 
deciziilor de justiţie prezintă o utilitate limitată. 
 

Îmbunătăţirea comunicării publice în dosarele care prezintă interes mediatic cere regândirea 
strategiei de comunicare a CSM cu accent pe formarea unor specialişti in comunicare, de 
preferinţă de formaţie jurnalişti, care să gestioneze în mod profesionist relaţia cu mass media şi 
care să coordoneze relaţia cu managerii de comunicare de la nivelul curţilor de apel şi al 
tribunalelor. Comunicarea publică la nivelul sistemului judiciar în aceste dosare ar trebui făcută de 
un număr restrâns de persoane cu experienţă şi credibilitate, ar trebui să fie proactivă, să ofere 
explicaţii simple şi clare privitoare la procedurile specifice şi măsurile adoptate şi să pună la 
dispoziţia publicului în timp util şi în mod nediscriminatoriu informaţiile de interes public 
relevante. 
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Dezvoltarea unui parteneriat justiţie-media ar urmări, în primul rând, rezolvarea nemulţumirilor 
reciproce (acces refuzat, întârziat sau discriminatoriu la informaţii publice, dezvăluirea unor 
informaţii cu încălcarea prezumţiei de nevinovăţie sau a dreptului la viaţă privată etc.), izvorâte 
din activitatea de informare a publicului cu privire la funcţionarea justiţiei ca serviciu public. Acest 
parteneriat ar presupune, în primul rând, crearea unui consiliu compus din magistraţi şi 
jurnalişti care să soluţioneze rapid, eficient şi credibil astfel de plângeri, dar şi permanentizarea, 
în cadrul activităţii INM, a unor cursuri privitoare la funcţionarea justiţiei, destinate jurnaliştilor ce 
se specializează în acest domeniu. 
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Nr. 
Crt. 

Temele grupului de lucru Numele experților care au contribuit 

1.  Stabilitatea normativă şi instituţională 
 Curte Constituţională 
 Dezvoltarea politicilor publice pentru 

justiție 

- Roxana Rizoiu, formator INM 
- Valeriu Stoica, profesor 

universitar dr., Universitatea 
București, Facultatea de Drept 

- Radu Chiriţă, lector dr., şef al 
Catedrei de drept public de la 
Facultatea de Drept a UBB Cluj 

2.  Lupta împotriva corupţiei 
 Statutul procurorilor  
 Sistemul execuţional penal 
 

- Laura Ştefan, coordonator al 
programelor anticorupție SAR 

- Dana Gîrbovan, judecător Curtea 
de Apel Cluj 

- Adriana Dăgăliţă, jurist, Grefa 
Curții Europene a Drepturilor 
Omului 

3.  Recrutarea și formarea profesională 
 Politica de resurse umane 
 Gestiunea carierei magistraţilor 
 Evaluarea performanţei individuale  
 Promovarea și numirea la ÎCCJ 
 Răspunderea magistraţilor 

- Mihai Selegean, formator INM  
- Roxana Rizoiu, formator INM 
- Laura Ştefan, coordonator al 

programelor anticoruptie SAR 
- Dana Gîrbovan, judecător Curtea 

de Apel Cluj 

4.  Gestiunea bugetului justiţiei 
 Managementul instanţelor si 

parchetelor 

- Laura Andrei, judecător 
Tribunalul București  

- Dana Cigan, judecător Curtea de 
Apel Oradea 

- Mihai Selegean, formator INM  
5.  CSM – componenţă, rol, organizare şi 

atribuţii  
- Dana Cigan, judecător Curtea 

de Apel Oradea 
- Dana Gîrbovan, judecător Curtea de 

Cluj 
- Mihai Selegean, formator INM 

6. 

 

 Unificarea practicii judiciare – rolul 
Casaţiei 

 Accesul la justiție 
 Conducerea procesului şi eficienţa 

procedurilor  
 Punerea în executare a hotărârilor 

judecătoreşti  

- Liviu Zidaru, judecător, 
Tribunalul București 

- Dragoş Bogdan, avocat, baroul 
București 

- Octavia Spineanu-Matei, judecător 
ÎCCJ, formator INM 

- Isabelle Tocan, judecător, 
Tribunalul Bucuresti 

- Radu Chiriţă, lector dr. şef al 
Catedrei de drept public de la 
Facultatea de Drept a UBB Cluj 

7.  Transparenţa sistemului judiciar si 
relaţia cu presa 

 Accesul la jurisprudenţă  

- Laura Andrei, judecător 
Tribunalul București 

- Dan Tăpălagă, jurnalist Hotnews 
- Mihai Selegean, formator INM 

*coordonator al grupului de lucru 


