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MEMORIU REFERITOR LA PROIECTUL DE 

MODIFICARE A ”LEGILOR JUSTIȚIEI” 
 
 

Domnului prof. univ. dr. Tudorel Toader,  
Ministrul Justiției  

  
 
 

Stimate Domnule Ministru, 
  

Subscrisa Asociația “Forumul Judecătorilor din România”, persoană juridică de drept 
privat, independentă, nonprofit, neguvernamentală și apolitică, asociație profesională a 
judecătorilor, care își propune să contribuie la progresul societății prin acțiuni ce au drept scop 
realizarea unei justiții independente, imparțiale și performante, afirmarea și apărarea 
independenței justiției față de celelalte puteri ale statului, precum și prin inițierea, organizarea, 
sprijinirea, coordonarea și realizarea de proiecte privind îmbunătățirea, modernizarea și 
reformarea sistemului de administrare a justiției, referitor la propunerile Consiliului Superior 
al Magistraturii pentru modificarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al 
Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, Legii nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
respectiv Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și la proiectul inițiat de Ministerul Justiției în toamna 
anului 2016, vă facem cunoscute următoarele: 

Acest proiect de lege a fost elaborat ca urmare a solicitării Consiliului Superior al 
Magistraturii care, în calitate de garant al independenței justiției, are rolul de a aplica dispozițiile 
legale privind cariera magistraților și organizarea instanțelor, fiindu-i aduse modificări în urma 
discuțiilor în cadrul grupului de lucru constituit în acest sens la inițiativa Ministerului Justiției, 
din care au făcut parte reprezentanți ai magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție, 
Parchetul de pe lângă instanța supremă, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 
Organizată și Terorism, reprezentanți ai asociațiilor profesionale (Asociația Magistraților din 
România, Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Forumul Judecătorilor din România, 
Asociația Procurorilor din România), ai Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului 
Național al Magistraturii și ai Ministerului Justiției. În procesul de elaborare, proiectul a fost 
supus consultării tuturor instanțelor și parchetelor din țară. 

Proiectul a încercat găsirea unor soluții legislative ce pot îmbunătăți activitatea și 
organizarea sistemului judiciar, fiind dezbătut public și cu toate profesiile juridice și societatea 
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civilă, însă fostul ministru al justiției, d-na Raluca Alexandra Prună, a hotărât în ultimul moment 
să nu fie trimis în Parlament, tocmai având în vedere existența unui nou guvern, format ca 
urmare a alegerilor parlamentare de la sfârșitul anului 2016, precum și constituirea noului CSM. 

În consecință, față de proiectul de lege inițial, s-au primit noi propuneri din partea 
Consiliului Superior al Magistraturii, pe care vă rugăm să le respingeți în bloc, nefiind 
rezultatul unei largi consultări a magistraților, a asociațiilor profesionale, neținând seama 
de votul magistraților exprimat în adunările lor generale și propunând soluții în parte 
vădit neconstituționale sau ineficiente. 

Prin urmare, în condițiile în care veți exercita prerogativa inițiativei legislative, vă 
rugăm să aveți în vedere exclusiv proiectul rezultat în toamna anului trecut din dezbaterile 
ample cu instanțele, parchetele, societatea civilă, asociațiile profesionale ale magistraților, 
sau, dacă nu optați pentru această variantă, în prealabil, să organizați un nou grup de 
lucru, similar celui ce a funcționat în cursul anului 2016 la Ministerul Justiției, deoarece 
prin aceste modificări vor fi influențate cariera și activitatea profesională a magistraților 
pentru o perioadă îndelungată, iar activitatea de documentare, prealabilă elaborării 
proiectului modificator, trebuia să presupună analizarea reglementărilor similare din 
legislația fiecărui stat membru al Uniunii Europene, astfel cum impun dispozițiile art. 20 
din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, fapt care nu s-a realizat. Nu a existat vreun studiu cu caracter 
științific ori de drept comparat pentru susținerea acestor modificări sau măcar o analiză 
minimală a datelor statistice, pe termen scurt, mediu și lung. 

Mai jos, prezentăm câteva observații punctuale asupra proiectului propus de 
Ministerul Justiției, dar și referitoare la completările solicitate de Consiliul Superior al 
Magistraturii, pe cele din urmă rugându-vă să le înlăturați cu totul. De asemenea, 
formulăm câteva sugestii privind progresul statutului judecătorilor și procurorilor și 
optimizarea organizării judiciare în România.  

 
A. OBSERVAȚII PRIVIND PROIECTUL PROPUS DE MINISTERUL 

JUSTIȚIEI 
 
Rapoartele MCV, care au apreciat evoluția magistraturii, au oferit indiciul sigur că 

o modalitate de promovare meritocratică constituie baza asigurării unui corp judiciar 
independent și liber de orice fel de influențe, atât din interior, cât și din exterior. Revenirea 
la promovarea pe criterii subiective, lipsite de orice control obiectiv din partea 
magistraților, de orice posibilitate de contestare și previzibilitate, va lipsi sistemul judiciar 
de această bază.  

Instituirea unei probe pentru promovare a analizării actelor întocmite de magistrați 
ar putea conduce la situații, spre exemplu, în care un magistrat care a fost detașat și a întocmit 
doar acte de natură administrativă (propuneri administrative aprobate de ministru / președintele 
CSM / directorul INM etc.) să primească un calificativ maxim, pentru că notele administrative au 
fost perfect întocmite, în timp ce un judecător de scaun, cu sute de hotărâri pronunțate anual, să 
aibă ghinionul să îi fie analizate hotărâri pronunțate în cauze repetitive, cu o analiză succintă, 
criticabile cel puțin pentru „lipsa de imaginație” în motivare. Acest din urmă judecător nu va 
promova, în timp ce judecătorul detașat va putea, fără probleme, să revendice un scaun la 
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instanța superioară. Textul art. 46 (art. 463 în versiunea modificată de CSM) asumă o procedură 
de promovare efectivă profund subiectivă și permite alegerea neriguroasă, selectarea pe criterii 
extrem de subiective, netransparente, a celor care vor avea acces la palierele superioare ale 
instanțelor și parchetelor. Altfel spus, se instituie o procedură de alegere a judecătorilor / 
procurorilor extrem de netransparentă, soluția fiind de natură a interzice, pentru motive extrem 
de neclare, traiectul profesional al magistraților care nu se află în grațiile evaluatorilor. Această 
modalitate de promovare propusă afectează grav independența justiției din perspectiva procedurii 
de selectare a magistraților pentru instanțele superioare, în baza unor criterii în afara celor strict 
profesionale și de meritocrație. Posibilitatea de a reglementa procedura de promovare în sine prin 
legislație secundară este nu doar extrem de criticabilă sub aspectul oportunității, ci și discutabilă 
din perspectiva constituționalității, atât timp cât art. 125 alin. (2) din Constituție impune regula 
ca promovarea judecătorilor să fie de resortul CSM, în condițiile stabilite de legea organică. 

Prin urmare, promovarea la palierele superioare ale magistraturii se va face printr-
o procedură extrem de netransparentă, subiectivă (evaluarea unor acte întocmite înseamnă, în 
realitate, părerea unor persoane despre acele acte, părerea individuală neputând avea, prin 
definiție, caracter obiectiv) și volatilă (putând fi reglementată după bunul plac și orientată în 
funcție de interese de moment – în condițiile în care procedura în sine se va stabili prin 
Regulament CSM), împrejurare care va avea ca efect exclusiv afectarea calității magistraturii, 
prin creșterea gradului de nemulțumire și neîncredere, în interiorul sistemului în primul rând, față 
de corectitudinea și obiectivitatea procedurii de promovare. Caracterul contestabil al procedurii 
de promovare în interiorul sistemului nu va putea fi păstrat intra-profesional, iar exportul său 
înspre presă și societate va conduce inclusiv la diminuarea încrederii în actul de justiție 
(cetățeanul / jurnalistul nu vor avea niciun motiv să aibă încredere într-un magistrat ajuns la 
instanțele superioare în urma unui proces de selecție contestat în interiorul profesiei). 

Revenirea la promovarea pe criterii subiective, lipsite de orice control obiectiv din 
partea magistraților, de orice posibilitate de contestare și previzibilitate, va lipsi sistemul 
judiciar de această bază. Atragem atenția că modificările dorite privitoare la promovare au 
fost respinse de Adunările Generale ale judecătorilor și procurorilor cu peste 600 de voturi 
împotrivă.  

În contextul în care și promovările magistraților în funcții de execuție, potrivit 
reglementării actuale, au creat de-a lungul anilor nemulțumiri ale candidaților legate de calitatea 
subiectelor, de modalitatea de soluționare a contestațiilor, de inechitățile în departajarea 
candidaților cu specializări diferite, neremediate nici în prezent, este inexplicabilă introducerea 
în media de promovare a unor variabile și mai subiective, total netransparente, precum: sute de 
comisii diferite de evaluare la nivel național, criterii subiective și imprevizibile, inexistența unei 
norme tranzitorii, valorificarea unei note obținute la evaluarea actelor întocmite într-o anumită 
specialitate la promovarea într-un post cu o altă specialitate, imposibilitatea stabilirii unei baze 
comune de evaluare pentru magistrații care funcționează efectiv în instanțe/parchete și cei 
detașați în CSM, INM, MJ etc., cu toate că vor putea candida pentru același post (experiența 
ultimilor ani dovedind că departajarea se face la nivelul sutimilor), iar lista problemelor rămâne 
deschisă. 

Potrivit Principiilor Fundamentale privind Independența Judecătorilor, adoptate de 
Congresul al VII-lea al Națiunilor Unite, aprobate prin rezoluțiile Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite nr. 40/32 din 29 noiembrie 1985 și 40/146 din 13 decembrie 1985, 
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„cei selectați pentru funcțiile de judecător vor fi persoane integre și competente, având pregătire 
adecvată sau calificare juridică. Orice metodă de selecție și de promovare a 
judecătorilor/procurorilor va fi elaborată astfel încât să nu permită numirile pe motive 
necorespunzătoare” (pct. 10). De asemenea, la pct. 13 se prevede că „promovarea judecătorilor, 
oriunde există un astfel de sistem, trebuie să aibă la bază factori obiectivi, în special 
calificarea profesională, integritatea și experiența.” Comitetul de Miniștri al Consiliului 
Europei a recomandat guvernelor statelor membre să adopte sau să consolideze toate măsurile 
necesare pentru promovarea rolului judecătorilor, în mod individual, dar și al magistraturii, în 
ansamblu, în vederea promovării independenței acestora, aplicând, în special, următoarele 
principii: (...) I.2.c. „orice decizie referitoare la cariera profesională a judecătorilor trebuie 
să se bazeze pe criterii obiective, selecția și promovarea judecătorilor trebuie să se facă după 
meritele și în funcție de pregătirea profesională, integritatea, competența și eficiența acestora”.  
 Orice „criterii obiective” care caută să garanteze că selectarea și cariera judecătorilor se 
bazează pe merite, ținând cont de pregătirea profesională, integritate, capacitate și eficiență” nu 
pot fi definite decât în termeni generali. Se urmărește, în primul rând, conferirea unui conținut 
aspirațiilor generale spre „numirea pe baza de merit” și „obiectivism”, alinierea teoriei la 
realitate.   

Standardele obiective se impun nu numai pentru a exclude influențele politice, și pentru a 
preveni riscul apariției favoritismului, conservatorismului și a „nepotismului”, care există în 
măsura în care numirile sunt făcute într-o maniera nestructurată. Deși experiența profesională 
corespunzătoare este o condiție importantă pentru promovare, vechimea în muncă, în lumea 
modernă, nu mai este general acceptată ca principiu dominant de determinare a promovării. 
Publicul manifestă un interes sporit nu numai față de independența, ci și față de calitatea 
sistemului judecătoresc și, mai ales în vremuri când se produc mari schimbări. Poate exista o 
eventuală sacrificare a dinamismului atunci când promovările se bazează în întregime pe 
vechimea în muncă, ce nu poate fi justificată printr-un câștig real în ceea ce privește 
independența.  

Este de neacceptat și propunerea privind excluderea judecătorilor ÎCCJ sau a 
judecătorilor cu mai mult de 20 de ani vechime de la evaluările periodice privind calitatea 
activității, eficiența, integritatea și obligația de formare profesională continuă. Voturile 
negative exprimate de sistemul judiciar în Adunările generale împotriva acestei excluderi sunt 
covârșitor majoritare, ceea ce dovedește respingerea fermă a acestei propuneri nejustificate. Și 
punctul de vedere al Consiliului Științific al INM se opune unei astfel de excluderi, evaluarea 
calității activității, eficienței, integrității și obligației de formare profesională continuă fiind la fel 
de importantă (sau cu atât mai importantă) în cazul instanței supreme, cu rol de casație.  

Totodată, trecerea atribuției de redistribuire a unui judecător dintr-o secție în alta 
sau de pe un complet specializat pe un altul, de la colegiul de conducere al instanței 
(organism colegial) către o singură persoană - președintele instanței, reprezintă o ingerință 
în independența judecătorului, de natură a-i afecta inamovibilitatea în cazul unei mutări 
intempestive de pe completul de judecată pe care îl conduce, ceea ce presupune garanții 
procedurale suplimentare, remediul contestării măsurii în instanță nefiind suficient. Puterea 
repartizării judecătorilor pe complete este de natură să afecteze serios cariera unui magistrat, 
putând reprezenta un instrument susceptibil de a fi folosit în mod subiectiv, astfel că trebuie 
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căutate alte remedii pentru cazurile excepționale în care există situații de blocaj în activitatea 
unei instanțe, fără a răsturna un întreg principiu al democrației participative.  

În concret, acest instrument va permite președintelui instanței, fără sancțiune imediată 
(doar cu o sancțiune în fața CSM, care evaluează mandatul) și fără posibilitate de contestare, să 
mute judecători de pe o specializare pe alta, de pe o secție pe alta, fără garanții suficiente că acest 
lucru are o fundamentare obiectivă, textul propus spre modificare neconținând niciun criteriu clar 
și concret. Referirea din text la volumul de activitate nu poate fi considerată ca instituind un 
criteriu obiectiv. În măsura în care există situații de blocaj în activitatea instanțelor, atunci CSM 
ar trebui să gândească un mecanism de deblocare, iar nu să treacă atribuția de a stabili 
completele de judecată de la colegiul instanței, organ reprezentativ al judecătorilor, în sfera 
atribuțiilor unei singure persoane. În măsura în care s-au identificat blocaje în activitatea 
instanțelor, din responsabilitatea unor colegii de conducere dezechilibrate ca reprezentativitate, 
nu există nicio garanție că o singură persoană nu va menține dezechilibrul sau nu va crea 
dezechilibre acolo unde ele nu sunt. 

Puterea repartizării judecătorilor pe complete nu reprezintă o simplă măsură 
administrativă, ci este de natură să afecteze serios cariera unui magistrat. Schimbarea frecventă a 
specializărilor, lăsată la îndemâna unei singure persoane, în condițiile în care noțiunea de 
dezechilibru al instanțelor nu este definită, poate reprezenta un instrument susceptibil de a fi 
folosit în mod subiectiv. 

Revenirea în magistratură, fără examen, a persoanelor care au ocupat minim 10 ani 
funcția de judecător sau procuror, reprezintă un alt element controversat, de natură a 
pune în discuție recomandările cuprinse în Rapoartele MCV. Profesia de magistrat este și 
trebuie să rămână una a vocației. Un magistrat care optează pentru un alt sistem, din motive 
financiare (pentru avocatură), politice sau din orice alte motive, trebuie să își asume consecințele 
deciziei sale. O astfel de poartă deschisă înspre sistemul magistraturii deschide și posibilitatea 
jonglării cu intrări și ieșiri din sistem, fundamentate pe alte considerente decât cel profesional și 
avându-se în vedere și alte interese decât cele ale sistemului de justiție. Justificarea dată acestei 
modificări face să pară că magistratul este aproape forțat, din cauza regimului 
incompatibilităților, să iasă din sistem. Or, magistratul care face acest lucru o dată înseamnă că 
nu acceptă constrângerile sistemului, care i se prezintă la începutul carierei și pe care le cunoaște 
și le acceptă. Nu există nicio garanție că magistratul, după alți cinci ani, nu va ieși din nou din 
sistem, pentru că incompatibilitățile și constrângerile deontologice vor rămâne cu siguranță în 
legislație și pe viitor. O asemenea instabilitate psiho-profesională este pur și simplu inacceptabilă 
de principiu și cu atât mai puțin este inacceptabilă ca explicație dată de la cel mai înalt nivel al 
magistraturii. O altă problemă este ridicată și de conceptele de independență și 
imparțialitate. Un magistrat nemulțumit de regimul sistemului de justiție poate alege să 
părăsească sistemul și să activeze ca avocat, unde intră în contact inerent cu mediul infracțional, 
dacă activează în penal, în condițiile în care înainte a fost judecător/procuror. Ulterior, reintră în 
sistem, de pe o poziție care trebuie să fie una de independență și imparțialitate, ceea ce va fi 
extrem de dificil de realizat, măcar sub componenta aparenței (din perspectiva observatorului 
extern, obiectiv și informat). La fel, un magistrat poate să aleagă să activeze ca politician, 
reprezentant al unui partid politic, sau pur și simplu într-o altă profesie nejuridică. Toate aceste 
ipoteze nu au nimic în comun cu vocația, cu chemarea profesiei. Prin această portiță legislativă 
creată, cum este privită marea masă a magistraților de vocație, care rămân în sistem în ciuda 
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numărului mare de dosare, în ciude indemnizațiilor care nu se ridică la nivelul responsabilităților 
și volumului de muncă, dar și a incompatibilităților? Un magistrat poate lua o pauză de la 
incompatibilități pentru a-și spori substanțial veniturile în avocatură sau prin alte metode, 
lipsit de constrângeri, sau pentru a-și dobândi glorie și sistem de relații politice, după care 
CSM permite întoarcerea sa în magistratură, unde va împărți biroul cu un coleg rămas în 
sistem, prin ipoteză, mult mai neinspirat sau mult mai neorientat, într-o exprimare 
eufemistică.  

 
B. OBSERVAȚII PRIVIND COMPLETĂRILE SOLICITATE DE CONSILIUL 

SUPERIOR AL MAGISTRATURII 
 
Se propune introducerea art.222 și 223 în Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
potrivit cărora, după 6 luni de funcționare efectivă, judecătorii care efectuează stagiul la 
instanțe vor susține un examen cu privire la cunoștințele dobândite, în vederea exercitării 
dreptului de a desfășura activitatea de judecată. Examenul va fi susținut la sediul curții de apel 
în circumscripția căreia funcționează judecătorii stagiari, în fața unei comisii numite de Consiliul 
Superior al Magistraturii, la propunerea colegiului de conducere al curții de apel. Comisia este 
prezidată de președintele, unul dintre vicepreședinți sau de un președinte de secție al curții de 
apel. Din comisie mai fac parte 1 judecător de la curtea de apel, 1 judecător de la tribunalele din 
circumscripția curții de apel și 1 judecător de la judecătoriile din circumscripția curții de apel cu 
o vechime de cel puțin 5 ani în funcția de judecător. Examenul prevăzut la art. 222 constă într-o 
probă orală, pe baza căreia comisia să-și poată forma convingerea că judecătorul stagiar și-a 
însușit cunoștințele necesare pentru a putea desfășura activitatea de judecată. La examinarea 
judecătorului stagiar, comisia ține seama și de aspectele consemnate în referatul întocmit potrivit 
art. 22 alin. (4). După susținerea examenului, președintele curții de apel informează Consiliul 
Superior al Magistraturii și președintele judecătoriei dacă judecătorul stagiar a obținut dreptul de 
a desfășura activitatea de judecată. În caz de nepromovare a examenului, se va stabili o nouă dată 
pentru reexaminarea judecătorului stagiar. Reexaminarea se realizează de către o comisie 
compusă din alți judecători, numită în condițiile art. 222 alin. (2). Consiliul Superior al 
Magistraturii dispune eliberarea din funcție a judecătorului stagiar care a fost respins de două ori 
la examenul prevăzut la art. 222. 

Textul nesocotește pregătirea efectuată în cadrul Institutului Național al 
Magistraturii, pe care îl desconsideră cu fervoare, cât timp numirea unui judecător stagiar 
nu poate avea altă consecință în afara dreptului și a obligației de a judeca. Institutul 
National al Magistraturii realizează formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, 
care, în temeiul art. 16 din Legea nr. 303/2004, constă în pregătirea teoretică și practică a 
auditorilor de justiție pentru a deveni judecători sau procurori. În perioada cursurilor, auditorii de 
justiție efectuează stagii de practică în cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor, asistă la 
ședințele de judecată și la activitatea de urmărire penală, pentru a cunoaște în mod direct 
activitățile pe care le desfășoară judecătorii, procurorii și personalul auxiliar de specialitate. 
Însușirea unor cunoștințe dobândite în șase luni de practică oricum se verifică în cadrul 
examenului de capacitate, iar eliberarea din funcție a judecătorului stagiar care a fost respins de 
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două ori la examenul de dobândirea a unor cunoștințe pe care deja se prezumă că le-a acumulat 
în cadrul INM nu este proporțională. 

Se propune introducerea art.331 alin.(2) în Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
potrivit căruia, în baza căruia avocații cu o vechime în profesie de cel puțin 18 ani, care nu 
au fost sancționați disciplinar și nu au avut abateri de la codul deontologic, pot fi numiți în 
funcții vacante de judecător sau procuror la judecătoriile sau parchetele care funcționează pe 
lângă acestea, stabilite de către Consiliul Superior al Magistraturii. 

Această propunere nu este justificată de vreun număr imens de locuri vacante în sistem. 
Dimpotrivă, criza locurilor vacante nu mai există la momentul actual, chiar și fără adoptarea 
acestor noi prevederi, numărul auditorilor se justiție selectați anual va fi din ce în ce mai mic, 
probabil concursurile de admitere se vor organiza o singură dată la doi ani, pentru că nu mai sunt 
multe posturi vacante în sistem, prin urmare nicio justificare de acest gen nu se aplică.  

Totodată, un argument legat de faptul că anumite locuri de la judecătoriile izolate, cu 
activitate redusă, nu se vor ocupa nu justifică o astfel de măsură cu impact grav și de neadmis 
asupra sistemului judiciar. Măsurile care trebuie luate pentru aceste judecătorii, ineficiente în 
activitate, este de desființare, iar nu de recrutare în sistem exclusiv prin interviu. Mai mult, nu 
există niciun caz în care un judecător sau procuror admis în magistratură prin concurs să refuze 
să accepte un post la o judecătorie cu activitate redusă. 

Potrivit Raportului Comisiei Europene din 4 februarie 2008 privind progresele din 
România în domeniul reformei sistemului judiciar (MCV) - http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0062&from=EN, angajamentul luat de România a 
fost cel de elaborare și punere în aplicare în sistemul judiciar a unei scheme de personal raționale 
și realiste, pe baza unei evaluări continue a necesităților. 

Comisia Europeană a constatat că jumătate din recrutările în sistemul judiciar au urmat o 
procedură ad-hoc pentru a asigura ocuparea rapidă a posturilor vacante existente, pe bază de 
interviuri și experiența în muncă, fără a controla calificările sau pregătirea noului magistrat.  

Atragem atenția asupra faptului că și anterior acestui raport au fost făcute recomandări cu 
privire la modul de recrutare a magistraților, astfel încât aceștia să corespundă noilor exigențe 
impuse nu în ultimul rând de evoluția legislației și jurisprudenței, precum și de aplicarea 
normelor de drept al Uniunii Europene, a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene și a 
Curții Europene a Drepturilor Omului. Motivul pentru care s-a apelat la recrutările prin interviu 
și fără a asigura garanțiile stipulate (examen și formare inițială) a fost, la nivelul perioadei 2004-
2008, necesitatea ocupării rapide a locurilor vacante din sistem. În aceste condiții, au fost 
sacrificate, pentru a se asigura „cantitatea”, aspecte esențiale legate de „calitatea” actului de 
justiție. Cei recrutați prin interviu nu sunt în măsură să răspundă exigențelor actuale ale profesiei 
de magistrat din moment ce nu le-au fost testate cunoștințele și nu au fost anterior pregătiți 
pentru a răspunde acestor exigențe. Admiterea prin interviu este o soluție păguboasă care creează 
un dezechilibru și care, în realitate, oprește accederea în magistratură a celor cu adevărat 
motivați.  

Dispozițiile Legii nr. 303/2004, cât privește recrutarea magistraților exclusiv pe bază de 
examen, și promovarea magistraților, exclusiv prin examen, nu trebuie schimbate. Modalitatea 
principală de admitere în magistratură trebuie să rămână concursul de admitere la Institutul 
Național al Magistraturii, iar modalitatea principală și unică de promovare în funcțiile de 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0062&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0062&from=EN
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execuție trebuie să fie examenul obiectiv. În mod excepțional, așadar în cazuri extraordinare, pot 
fi numiți tot pe bază de concurs, persoanele indicate la art. 33 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, 
după concurs și numire, aceștia urmând un curs de formare profesională în cadrul Institutului 
Național al Magistraturii. 

Propunerea criticată – de intrare în profesie a avocaților și magistraților-asistenți cu 
minim 18 ani vechime - nu reglementează ca acei primiți în magistratură fără concurs să urmeze 
cursuri de formare profesională și nici să susțină la finalul cursurilor de formare un examen a 
cărui nepromovare să atragă eliberarea din funcție, nu sunt propuse niciun fel de dispoziții 
tranzitorii pentru a reglementa situația magistraților care au fost numiți fără concurs. 

Rolul Institutului Național al Magistraturii este acela de a forma magistratul în acord cu 
modelul de magistrat european. Formarea unui astfel de magistrat, perfecționarea sistemului de 
pregătire a magistraților și, mai ales, de selecție a acestora, constituie preocupări permanente și 
în alte state membre, acest obiectiv revenind în exclusivitate școlilor naționale de magistratură. 
Spre exemplu, Școala Națională de Magistratură din Franța prefigurează reformarea sistemului 
de primire în profesie în felul următor: prin introducerea testelor de personalitate pentru a detecta 
eventualele dificultăți legate de fragilitatea psihologică a candidaților, identificarea capacității de 
raționament și decizie, iar în cadrul formării magistraților se urmărește: dobândirea/aprofundarea 
cunoștințelor de limbi străine, stăpânirea dreptului UE și a celui internațional, cunoașterea 
sistemelor de drept străine prin programe de schimb între școlile de magistratură, stagiu 
obligatoriu în străinătate. Așadar, se observă clar preocuparea pentru selecția cât mai bună și 
pentru o formare cât mai avansată a magistratului.  

În schimb, în România, se constată în acest plan, prin înaintarea propunerilor criticate de 
noi, un puternic regres. Deși sunt create bazele legislative pentru o astfel de selecție și promovare 
pe criterii obiective, în mod cu totul inexplicabil se propune întărirea modalităților de primire în 
profesie pe baza unei selecții superficiale și arbitrare. Din perspectiva propunerii referitoare la 
primirea în profesia de magistrat exclusiv pe bază de interviu, atragem atenția că reîntoarcerea la 
prevederile anilor 2004-2008,va conduce în mod cert la consecințe pe care le apreciem ca fiind 
extrem de grave, iar dacă există opinii contrare, în combaterea acestora, precizăm încă o dată 
cerințele pe care trebuie să le îndeplinească un magistrat pentru a corespunde profilului de 
magistrat actual: cunoștințe temeinice de drept intern, de drept al Uniunii Europene și 
familiarizarea cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a 
Drepturilor Omului, valorificarea corectă a acestora, deprinderea unor tehnici corecte de 
întocmire a actelor procedurale, cunoașterea a cel puțin două limbi de circulație internațională, 
cunoștințe de operare PC, familiarizarea cu regulile de deontologie profesională, motivație 
puternică pentru a desfășura o carieră și nu pentru a considera profesia de magistrat o trecere 
pasageră cu finalizarea unor avantaje materiale (un anumit cuantum al pensiei speciale, spre 
exemplu, după 1-2 ani în profesie, așa cum s-a întâmplat și în anii 2007-2009).  

Carențele recrutării magistraților pe bază exclusiv de interviu transpar din însăși 
modalitatea efectivă de examinare. Astfel, în perioada anilor 2004-2008 aceștia au fost supuși 
unui interviu, la care întrebările pot fi calificate cu multă îngăduință formale, de către orice 
absolvent al facultăților de drept. Exemplele sunt cunoscute: „ce spuneți când intrați în sala de 
judecată?, cum reacționați când un justițiabil stă cu căciula pe cap în sală?, care este 
competența judecătoriilor?” (a se vedea http://www.juridice.ro/32213/interviuri-intrare-
magistratura-concurs.html). Magistrații astfel examinați au fost numiți fără a fi supuși unui test 

http://www.juridice.ro/32213/interviuri-intrare-magistratura-concurs.html
http://www.juridice.ro/32213/interviuri-intrare-magistratura-concurs.html
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în ceea privește competența profesională, motivat de experiența pe care aceștia au acumulat-o. 
Nu este negată abilitatea profesională a acestora care se recomandă în profesia din care provin, 
nu în aceea de magistrat. Admiterea în serviciul public, ca peste tot în lumea considerată 
modernă, trebuie făcută urmare unui examen, care trebuie să evalueze cunoștințele teoretice ale 
candidatului, care se presupune că nu are, la acel moment, practica serviciului (practica e 
personală iar învățarea unor spețe indicate într-o bibliografie nu face dovada experienței, 
competenței și eficienței, ci eventual a memoriei candidatului). 

Spre comparație, cei numiți pe bază de concurs sunt supuși mai întâi unui examen 
eliminatoriu, de dificultate ridicată (cel mai dificil dintre toate examenele aferente profesiilor 
juridice) cu privire la cunoștințe de drept, apoi unui interviu care pune cu totul alte probleme 
candidaților. Astfel, se cunoaște că în cadrul acestui interviu candidații sunt supuși unui adevărat 
examen, care are o parte psihologică și o parte referitoare la norme de deontologie (spețe cărora 
candidații trebuie să le găsească soluții în acord cu normele codului deontologic). Ulterior, 
aceștia urmează doi ani cursuri de formare profesională, finalizate - la rândul lor - cu multiple 
alte examene, de ordinul zecilor.  

Experiența acumulată în alte profesii, respectiv avocat, consilier juridic, notar, magistrat 
asistent, nu înseamnă și însușirea tuturor cunoștințelor necesare, corespunzător profilului actual 
de magistrat. Pentru a putea deveni magistrat, esențial este să fie întrunite, în principal, cerințe 
referitoare la competența profesională și integritate, iar îndeplinirea condiției referitoare la 
competența profesională nu se poate verifica altfel decât prin testare.  

Așadar, cei primiți pe bază de interviu sunt admiși printr-o verificare formală și 
superficială în bloc, atât a cunoștințelor juridice cât și motivării psihologice, și fără ca ulterior să 
fie supuși unei formări profesionale, motivat de experiența pe care o au, argument care pornește 
de la premise false. Trebuie ținut seama obligatoriu de realitatea imediată din România, care nu 
indică cele mai înalte standarde în ceea ce privește pregătirea din domeniul juridic. De cele mai 
multe ori, aceasta este superficială.  

Susținerea examenelor identifică acele persoane care s-au preocupat de pregătire continuă 
și actuală și care au motivație puternică de a deveni magistrați și de a se supune formării în acest 
scop. Deși experiența profesională este doar unul dintre criteriile ce pot fi avute în vedere pentru 
admiterea în magistratură sau promovarea în sistem, în fapt, prin propunerile formulate, s-a 
substituit tuturor celorlalte criterii, din moment ce restul lor nu mai sunt avute în vedere și nu 
sunt corespunzător verificate în cazul celor numiți direct pe post, fără concurs. Vechimea în alte 
profesii a devenit o condiție suficientă pentru numirea în magistratură, fiind greu de susținut că 
„interviul” reprezintă, cu adevărat, o verificare a cunoștințelor acumulate, precum și a cerințelor 
psihologice care trebuie întrunite de către magistrați. Mai mult decât atât, vechimea nu este luată 
în considerare numai la admiterea în profesie, ci este valorificată încă o dată, permițându-se 
acestor magistrați numiți fără concurs să acceadă direct la instanțele superioare. 

CSM propune modificarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în 
sensul că, deși la alin. (1) se precizează că Președintele României numește Președintele și 
vicepreședinții Înaltei Curți de Casație și Justiție, la propunerea Consiliului Superior al 
Magistraturii, la alin. (2) se precizează că Președintele României nu poate refuza numirea în 
funcțiile de conducere prevăzute la alin. (1). Alin. (2) generează o contradicție logico–juridică, 
textul echivalând cu soluția ca Președintele și vicepreședinții Înaltei Curți de Casație și Justiție să 
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fie numiți de CSM. Considerăm că numirea de Președintele României reprezintă o expresie a 
principiului separației puterilor în stat, cu atributul controlului reciproc al puterilor. În măsura în 
care i se păstrează atributul numirii în aceste funcții, nu i se poate exclude și posibilitatea 
refuzului justificat. Aceeași observație este valabilă și pentru numirea șefilor parchetelor 
supreme (art. 54 alin. (3) din propunerea CSM). 

Se propune adăugarea unui alineat la art.5 din Legea nr. 303/2004 care 
reglementează faptul că funcțiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor și procurorilor și magistrat-asistent sunt compatibile cu funcția de 
ministru al justiției. Solicităm înlăturarea completă a unui astfel de text. Ministrul justiției 
reprezintă, în principiu, o funcție politică, subordonată intereselor politice aflate la guvernare. Ca 
atare, numirea judecătorului într-o funcție politică (de ce nu și premier:) aduce în mod flagrant 
atingere independenței sale, fiind vorba de o funcție de prim rang în cadrul altei puteri. 

Consiliul Superior al Magistraturii propune ca în toată reglementarea Legii nr. 
304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, completele de 5 judecători să fie înlocuite de complete de 9 judecători, din 
compunerea cărora să facă parte judecători din toate secțiile instanței supreme, în toate 
materiile, inclusiv în materie penală.  

O astfel de modificare nesocotește flagrant concluziile din Rapoartele succesive MCV, 
care evidențiază menținerea ritmului de soluționare a cauzelor de corupție la nivel înalt, atât de 
către Secția penală a instanței supreme, cât și de către Completele de 5 judecători ale Înaltei 
Curți de Casație și Justiție. Prin urmare, un mecanism care funcționează fără mari probleme nu 
necesită modificări, mai ales prin includerea în astfel de complete a unor judecători 
nespecializați, de natură a dăuna interesului soluționării rapide și profesioniste cel puțin a 
cauzelor de mare corupție. 

Se propune introducerea art.1341 în Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia, 
președintele curții de apel poate dispune ca, la instanțele cu volum mare de activitate din 
circumscripția curții de apel, să fie încadrate persoane, foști judecători care și-au încetat 
activitatea din motive neimputabile, pentru redactarea proiectelor de hotărâri 
judecătorești. Dispoziția prevăzută poate fi luată pe baza procedurii stabilite de Consiliul 
Superior al Magistraturii, care va cuprinde inclusiv criteriile pentru identificarea situațiilor în 
care este necesară colaborarea cu foștii judecători. Persoanele prevăzute la alin. (1) vor fi 
încadrate cu contract de muncă pe durată determinată. 

O astfel de măsură afectează din plin independența justiției și a judecătorilor (oare ce 
anume proiect de hotărâri pot fi redactate de persoane străine de instanță cât timp ele reprezintă 
rezultatul deliberării unui complet, nu al unor terți?), fiind incompatibilă cu statul de drept.  

Se propune introducerea art.42 alin. (5) în Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia, efectuarea 
urmăririi penale față de un judecător sau procuror pentru infracțiuni săvârșite în 
exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea se poate dispune numai după 
încuviințarea Secției pentru judecători sau procurori, după caz. 

O astfel de măsură de protecție, pe lângă faptul că determină în opinia publică un 
sentiment de impunitate pentru magistrați, strâns uniți în jurul unui CSM de castă, poate 
transforma CSM într-un fel de Parlament, care, în anul 2015, așa cum reiese din Raportul MCV 
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aferent, a refuzat aproximativ o treime din cererile formulate de DNA pentru a permite inițierea 
de anchete sau aplicarea măsurilor de arest preventiv – un aspect monitorizat în rapoartele 
privind MCV anterioare. MCV reține că răspunsul Parlamentului la solicitările DNA este lipsit 
de criterii obiective pe baza cărora să se furnizeze o justificare clară și consecventă în fiecare 
caz, în special pentru refuzuri. 

Referitor la propunerile privind Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al 
Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, se solicită ca dispozițiile Ordonanței 
Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația 
publică centrală, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. În sensul 
ordonanței de guvern citate, prin demnitar din administrația publică centrală se înțelege: prim 
ministru, viceprim ministru, ministru de stat, ministru delegat, Secretar General al Guvernului, 
secretar general adjunct al Guvernului, consilier de stat, secretar de stat și asimilatul din aparatul 
propriu de lucru al primului ministru, viceprim ministru, Secretar General al Guvernului, 
Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, din cadrul ministerelor și conducătorilor agențiilor 
de specialitate ale administrației publice centrale cu rang de secretar de stat. Prin Legea 
nr.760/2001 de aprobare a O.G. nr.32/1998 s-a lărgit sfera persoanelor care să beneficieze de 
constituirea cabinetului de demnitar, adăugându-se prefectul ca reprezentant al Guvernului. 
Întotdeauna O.G. nr.32/1998, cu toate modificările suferite în timp, a reglementat numai 
instituția demnitarului din administrația publică centrală, cu aplicabilitate exclusivă. Preocupările 
membrilor CSM ar trebui să aibă în vedere problemele reale cu care se confruntă sistemul, iar nu 
beneficiile imediate de ordin personal, punând în inferioritate corpul magistraturii.  

 
C. SUGESTII ALE ASOCIAȚIEI FORUMUL JUDECĂTORILOR DIN 

ROMÂNIA PRIVIND PROBLEME REALE ÎN MATERIA ORGANIZĂRII JUDICIARE 
ȘI A STATUTULUI MAGISTRAȚILOR 

 
1. Acțiuni eficiente de apărare a reputației profesionale a magistraților  
Ar fi utile campanii de informare în presă, pentru a se cunoaște și evita, pe cât posibil, 

formele de obstrucționare a justiției (spre exemplu, denunțurile calomnioase). Mapa profesională 
a fiecarui magistrat trebuie să fie electronică, accesibilă individual acestuia. 

Așa cum reține Raportul MCV din 2016, Noul Consiliu Superior al Magistraturii ”ar 
trebui să stabilească dacă pot fi întreprinse măsuri suplimentare pentru a furniza un sprijin 
adecvat magistraților împotriva cărora sunt îndreptate critici ce subminează independența 
justiției”. 

 
2. Eliminarea probei interviului pentru promovarea în funcția de judecător la ICCJ  
Una dintre măsurile apreciate și în interiorul sistemului, dar și la nivelul Comisiei 

Europene, a fost eliminarea portițelor de recrutare și promovare pe alte baze decât meritocrația. 
Astfel, s-a ajuns la eliminarea normelor privind accesul în magistratură pe bază de interviu, iar 
promovările la tribunale, curțile de apel și Parchetul de pe lângă ICCJ s-au realizat pe baza unor 
examene serioase, în care factorul subiectiv în aprecierea rezultatului unui candidat a fost 
diminuat în mod concret. Prin urmare, nici pentru promovarea în funcția de judecător la Înalta 
Curte de Casație și Justiție nu pot fi acceptate artificii legislative prin care selecția candidaților să 
fie realizată în continuare de Plenul CSM, în condițiile unor factori subiectivi, ci trebuie excluse 
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orice astfel de mijloace care nu pot fi compatibile cu promovare într-o funcție de elită, cea mai 
înaltă a sistemului judiciar. În cazul extrem, această probă ar trebui ar putea căpăta cel mult un 
caracter simbolic, cu reducerea la minim a ponderii sale în cadrul concursului. 

Pe de o parte, o astfel de probă este de prisos, întrucât aspectele legate de conduita, 
deontologia și integritatea candidaților, motivația și competențele umane și sociale ale acestora 
sunt inerente îndeplinirii funcțiilor de judecător sau procuror. De asemenea, spre exemplu, 
verificarea bunei reputații se realizează într-o procedură distinctă, reglementată de art. 27 ind. 1 
din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, iar nu în 
cadrul unui examen de promovare, nici măcar organizat pentru Înalta Curte de Casație și Justiție.  

Pentru aceste motive este inadmisibilă notarea cu note de la 1 la 14 a integrității 
judecătorilor audiați la interviul pentru Înalta Curte de Casație și Justiție. Această modalitate este 
aplicată și va fi aplicată întotdeauna arbitrar prin înțelegeri de grup la nivelul Consiliului 
Superior al Magistraturii, pentru a bloca accesul efectiv la examen al candidaților judecători 
neagreați. 

Pe de altă parte, experiența acestor interviuri a reliefat unele aspecte nu tocmai riguroase 
și serioase, pe lângă impresia selecției individuale de Plenul CSM tocmai a candidaților doriți 
pentru a ocupa funcția de judecător la instanța supremă. Judecătorul/procurorul astfel examinat 
de Plenul CSM, inclusiv de colegi cu grad profesional inferior și unii membri ai societății civile, 
în contextul promovării sale la Secția de contencios și fiscal al ICCJ, va soluționa și recursuri 
formulate împotriva hotărârilor CSM sau împotriva unor sentințe pronunțate de curțile de apel cu 
obiect alte hotărâri emise de CSM, ceea ce pune serios în balanță aspecte legate de 
imparțialitatea sa, cel puțin pentru o anumită perioadă de la data promovării la ICCJ.  

Peste 86% dintre cei aproximativ 1500 de judecători și procurori care și-au exprimat 
voința asupra acestor chestiuni, în cadrul adunărilor generale organizate în luna septembrie 2015, 
au susținut propunerile formulate în acest sens de Asociația Forumul Judecătorilor din România. 

 
3. Desființarea instanțelor și a parchetelor cu un volum de activitate sub 1.500 de 

dosare pe an 
Într-o primă etapă, se impune desființarea tuturor judecătoriilor cu personal situat sub 

limita de 5 judecători/procurori ori indiferent de numărul de judecători/procurori cu un volum 
mai mic de activitate decât 1.500 dosare. România este singurul stat din Uniunea Europeană care 
menține un sistem judiciar caracterizat îndeobște ca fiind greoi de administrat și mai greu de 
înțeles. Argumentul că justiția trebuie să fie cât mai aproape de cetățeni nu mai este pertinent, 
deoarece infrastructura permite în prezent deplasarea cestora cât mai rapidă la instanțe. Această 
necesitate de vecinătate imediată trebuie îndeplinită doar în sistemul de învățământ sau în cel de 
sănătate. Or, se constată în România că în localități (comune sau orașe foarte mici) în care nu 
există spitale sau școli, nu mai funcționează ori funcționează în condiții improprii, există 
întotdeauna o judecătorie unde abundă litigii penale de mică importanță ori litigii privind 
tulburări de posesie. Este vorba de cauze în care intervenția organelor de poliție și a organelor 
administrative ale primăriei ori, de ce nu, chiar a unui mediator (care, de altfel, trebuie să se 
găsească în interiorul comunităților) își găsesc mai degrabă justificarea.  

 
4. Prevederea în lege a termenului de 6 luni de valorificare a rezultatelor la 

examenele de promovare în funcții de execuție 
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Termenul actual de 3 luni afectează în substanța sa însuși dreptul recunoscut 
magistratului prin practica CSM de a i se valorifica rezultatul obținut la un examen de promovare 
pe posturile devenite vacante în cadrul termenului de posibilitate a valorificării. Acest termen 
acoperă doar perioada de vară (iunie, iulie, august) în cadrul căreia CSM nu funcționează, iar 
sistemul judiciar se află în vacanță. Practica CSM a dovedit că în termenul de 6 luni se poate 
asigura pe deplin valorificarea rezultatelor examenelor. Luând în considerare arbitrariul dictat de 
interese de moment, se impune prevederea în lege a termenului pentru valorificarea rezultatelor 
obținute la examenele de promovare în funcții de execuție (la tribunale, curți de apel și 
parchetele de pe lângă acestea).  
 

5. Înființarea unor mecanisme prealabile de triere a cauzelor. Pârghii alternative de 
soluționare a litigiilor 

Rolul judecătorilor într-un stat ce se pretinde membru al UE nu mai poate fi asumat din 
perspectiva aspectului că acesta are obligația a interveni în absolut toate relațiile sociale ivite în 
conflictele de zi cu zi ale cetățenilor. Statul are obligația a stabili pârghiile necesare pentru a 
soluționa conflictele minore, de orice natură dintre cetățeni, dintre cetățeni ori organele 
administrative locale ori centrale, dintre alte formațiuni, un număr limitat de judecători neavând 
capacitatea necesară pentru a decide în toate conflictele create de relațiile sociale în număr 
crescând în societatea actuală. Este necesar a fi identificată formula intervenției statului prin alte 
organe decât organele judiciare în aspectele minore sau de minimă importanță din conflictele 
inter-sociale, precum și impunerea prin lege a unor mecanisme prealabile de triere a cauzelor. 

Ambele modalități vor avea drept rezultat scăderea conflictelor inter-sociale, 
responsabilizarea cetățenilor și scăderea litigiilor.  

Spre exemplu, în Franța și Germania există diverse modalități prevăzute de lege de triere 
a cauzelor: în Franța, în cazul litigiilor de muncă procedura prealabilă a Consiliului Patronatelor 
și Sindicatelor, în cazul litigiilor comerciale impunerea ca procedură prealabilă a procedurii 
arbitrajului sau a concilierii, în Germania, în cazul litigiilor privind contravențiile sau delictele 
minore, parcurgerea procedurii prealabile în fața unor organe administrativ-jurisdicționale 
organizate fie la primării, fie la organele de poliție; instituirea regulii de achitare a unor taxe de 
timbru pentru toate cererile formulate în justiție.  

 
6. Modernizarea transferului dosarelor și al actelor de procedură prin folosirea 

tehnologiei informației. Generalizarea dosarelor electronice pentru părți și judecători, 
introduse cu titlu experimental în câteva instanțe 

Scopul constă în reducerea timpului alocat gestionării dosarelor în cadrul instanței și, 
implicit, a costurilor de personal, eficientizarea circuitului actelor în instanță. 

Prin arhivarea dosarelor după un cod de bare generat automat, dosarele dintr-o ședință 
întreagă pot fi scanate în 30 de secunde la arhivă atunci când grefierul le ridică / înapoiază, încât 
să nu se mai lucreze manual (în prezent, pentru fiecare dosar se tastează numărul în sistemul 
ECRIS, este accesată rubrica privind circuitul dosarului, și se salvează modificarea, ore întregi 
fiind alocate de personalul auxiliar acestei activități).  

Aceeași operațiune este realizată și în momentul transferului dosarelor în căile de atac sau 
al restituirii la instanța de fond. La primire, se efectuează aceeași operațiune, timpul alocat de 
personalul auxiliar fiind practic irosit cu o activitate care ar putea fi realizată automat. Citațiile 
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sau comunicările ar putea fi scanate la întoarcerea în instanță, încât să apară automat în sistemul 
ECRIS opțiunea de selectare a datei de la care curge termenul pentru următoarea operațiune, în 
funcție de care se generează alertele (în prezent, pentru fiecare dosar se tastează numărul în 
sistemul ECRIS, este accesată rubrica privind comunicarea actelor de procedură și se salvează 
modificarea, ore întregi fiind alocate de personalul auxiliar acestei activități).  

Potrivit Noului Cod de procedură civilă, citațiile se întorc la instanță dacă nu sunt 
înmânate celui citat (cu domiciliul în raza instanței), iar justițiabilii se vor prezenta și pentru a 
ridica acte, nu doar pentru a le depune. Efortul grefierilor arhivari este dublu, iar implementarea 
arhivării după un cod de bare ar crea premisele gestionării mult mai inteligente a dosarelor 
(depozitare după anumite criterii, cu datele incluse în codul de bare), dar și a actelor de 
procedură. Aplicația poate fi extinsă, spre exemplu pentru a permite sortarea automată a actelor 
de procedură, interconectarea cu un serviciu poștal etc. Codurile de bare pot conține senzori 
detectabili de aparate speciale (cum sunt cele folosite de comercianți), astfel încât orice 
sustragere a dosarului dintr-o locație (arhivă, spre exemplu) să fie imediat observată. 

Investițiile necesare constau în: 
● Modificarea aplicației ECRIS pentru a genera codul de bare unic, în funcție de numărul 

unic al dosarului 
● Crearea unei pagini în aplicația ECRIS cu interfață specială pentru funcțiile la care sunt 

folosite codurile de bare (spre exemplu: circuitul dosarului în instanță, de la grefierul de ședință 
la arhivă, de la arhivă la grefierul de ședință (cu selectarea numelui), de la o instanță la alta, 
introducerea datei comunicării efective a citațiilor potrivit Noului Cod de procedură civilă etc.  

● Modificarea aplicației ECRIS, încât codul de bare să apară pe colțul citațiilor sau să 
poată fi printat pe un autocolant și lipit si pe dosar.  

● Achiziționarea de echipamente tehnice: cititoare de coduri de bare (2 pe secție) și 
imprimante (1 pentru registratură și 1 pentru arhivă).  

Pe colțul citației se poate printa cu imprimantele existente, pe hârtie normală. Numai 
pentru imprimarea pe autocolant este necesară achiziționarea de imprimante speciale. 

Existența dosarelor electronice pentru părți și judecători, introduse cu titlu experimental 
în câteva instanțe, s-a dovedit o măsură benefică. Aceasta trebuie generalizată. 

 
7. Demersuri pentru finanțarea posturilor vacante din schemele de personal și 

suplimentarea schemelor de personal în instanțele și parchetele supraaglomerate 
(Asigurarea finanțării pentru angajarea de personal auxiliar suficient, astfel încât un 
grefier să lucreze cu un singur judecător. Angajarea de personal semicalificat în instanțele 
supraaglomerate, pe bază de contracte individuale de muncă pe termen determinat. 
Transferul unor atribuții administrative și judiciare de la judecători la grefieri 

Măsura are ca scop disiparea activităților cronofage dinspre judecător și grefier către 
aceste categorii de personal, astfel încât energiile celor dintâi să fie canalizate către activitățile 
jurisdicționale, ce necesită specializare. Este inadmisibil ca un judecător să-și irosească timpul 
dactilografiind partea introductivă a hotărârii (ce cuprinde susținerile părților și desfășurarea 
procesului), scanând cereri de chemare în judecată, întâmpinări etc., în loc să redacteze 
considerentele hotărârii, folosind raționamente complexe, fără a fi presat de problema timpului. 
Totodată, este inadmisibil ca un grefier cu studii superioare să realizeze munci necalificate 
(legarea și numerotarea dosarelor, transportul pe circuitul arhivă>birou propriu>birou 
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judecători>arhivă, trierea de citații / alte acte etc.), în condițiile în care nivelul de pregătire 
profesională îi permite să fie un asistent al judecătorului (căutarea de acte normative incidente 
cauzei, inclusiv practică judiciară etc.) și i-ar oferi posibilitatea de a pretinde și obține/câștiga 
venituri mai mari, în raport de noile atribuții. Angajarea personalului semicalificat presupune 
costuri mult mai mici decât recrutarea de judecători, produce efecte imediate în ceea ce privește 
percepția asupra calității muncii desfășurate de judecători și grefieri, eliminând sentimentul de 
frustrare datorat faptului că timpul este irosit pentru activități necalificate. Personalul necalificat / 
semicalificat poate fi supus, atunci când este cazul, mobilității profesionale (în raza aceleiași 
localități cel puțin), în timp ce judecătorii se bucură de inamovibilitate, astfel că reducerea 
încărcăturii într-o instanță nu ar permite delegarea / detașarea judecătorilor la o altă instanță fără 
acordul acestora.  

 
8. Regândirea competențelor Înaltei Curți de Casație și Justiție 
Este obligatorie regândirea competențelor Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru a fi 

eficientă în unificarea practicii judiciare. Înalta Curte de Casație trebuie să soluționeze rapid 
cererile de pronunțare a unor hotărâri prealabile formulate de instanțele judecătorești, ale căror 
condiții de exercitare trebuie să devină mai flexibile și mai puțin stricte, eventual accesibile fără 
a mai aștepta conturarea practicii diferite a instanțelor judecătorești prin soluții definitive. 
Inclusiv sub aspectul asigurării condițiilor materiale necesare, ICCJ trebuie să aibă confortul și 
liniștea oricărei curți supreme dintr-un stat membru al Uniunii Europene.  

 
9. Modificarea secțiunii 2 din Legea nr.317/2004, în așa fel încât membrii Consiliului 

Superior al Magistraturii – judecători și procurori - să fie aleși de toate adunările generale 
ale judecătorilor, respectiv ale procurorilor, indiferent de gradul instanței/parchetului 
pentru care candidează (e de discutat dacă judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție ar 
trebui să fie aleși, în continuare, numai de către colegii lor de la instanța supremă), astfel cum 
este reglementat în Franța, Bulgaria sau Republica Moldova. O asemenea modificare ar fi de 
natură să cointereseze toți judecătorii/procurorii în buna funcționare a sistemului judiciar, în 
ansamblu, iar nu doar pe diferite niveluri de jurisdicție, cum se întâmplă în cazul votului cenzitar. 
În plus, în actualul sistem electiv există diferențe foarte mari între gradul de reprezentativitate a 
judecătorilor/procurorilor de la instanțe/parchete inferioare și cei de la instanțe/parchete 
superioare, astfel că o propunere precum cea de față ar fi de natură să înlăture și acest neajuns. 
 

judecător Dragoș Călin, Curtea de Apel București, co-președinte 
judecător Ionuț Militaru, Curtea de Apel București, co-președinte 

 
                      

 


