
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT „ASISTENŢĂ TEHNICĂ CU PRIVIRE LA PREGĂTIREA IMPLEMENTĂRII NOULUI COD 

CIVIL, COD PENAL, COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ ŞI COD DE PROCEDURĂ PENALĂ” 

PROIECT DE REFORMĂ JUDICIARĂ 

LOAN:#IBRD 4811 

 

 

 

 

 

RAPORT INTERIMAR II 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 SEPTEMBRIE 2011 

 



 

 

2 

 

 

 

 

 

CUPRINS 

 

I. INTRODUCERE 4 

A. Prezentarea setului de analize cu privire la resursele umane 5 

B. Principalele ipoteze şi consideraţii asupra analizei din perspectiva resurselor umane 6 

C. Aspecte generale ale analizei privind impactul NCC, NCPC, NCP și NCPP asupra 

infrastructurii din cadrul sistemului judiciar din România 8 
1. Activităţi derulate în cadrul analizei de impact a Noilor Coduri asupra infrastructurii fizice şi de IT 9 

2. Obiectul analizei cu privire la impactul Noilor Coduri asupra infrastructurii fizice şi de IT 9 

D. Premise ale analizei privind impactul Noilor Coduri asupra infrastructurii aferente sistemului 

judiciar 11 
1. Scurtă prezentare a metodologiei de identificare şi evaluare a implicaţiilor bugetare asupra 

infrastructurii aferente sistemului judiciar din România 11 

2. Limitări apărute în cursul analizei, cu impact asupra metodologiei și conținutului prezentului 

Raport 16 

II. CONSTATĂRILE EVALUĂRII 18 

A. Identificarea şi evaluarea implicaţiilor la nivel organizaţional şi instituţional.  Identificarea şi 

analiza implicaţiilor la nivelul resurselor umane 18 
1. Identificarea tipurilor de impact pe care Noile Coduri îl vor avea asupra instituţiilor din sistemul 

judiciar – impact asupra gradului de încărcare al instanţelor, parchetelor şi serviciilor de probaţiune 21 

1.1. Introducere 21 

1.1.(a). Determinarea cuantificabilităţii impactului 24 

1.1.(b). Tipul modificării 24 

1.1.(c). Aplicabilitatea în timp 24 

1.1.(d). Intensitatea impactului 26 

2. Identificarea tipurilor de impact generate de Noile Coduri la nivelul organizării judiciare – impactul 

asupra atribuţiilor aferente funcţiilor cheie 352 

2.1. Introducere 352 

3. Impactul noii legislaţii asupra resurselor umane aferente sistemului judiciar – analiză preliminară 375 

3.1. Analiza nivelului actual de resurse umane şi a volumului de activitate a instanţelor, 

parchetelor şi serviciilor de probaţiune.  Identificarea factorilor care influenţează necesarul de 

personal 375 

3.1.(a). Introducere 375 

3.1.(b). Identificarea anului de bază (de referinţă) pentru analize 375 

3.1.(c). Descrierea metodelor statistice aplicate 380 

3.1.(d). Ajustarea datelor disponibile, pentru a le armoniza cu tipul şi specificul modificărilor 

legislative care au impact asupra resurselor umane 382 

3.1.(e). Constatările analizei de corelaţie – factorii de personal identificaţi 388 

3.1.(f). Rezultatele analizei de regresie – modele estimative de efective 402 

3.2. Estimarea necesităţilor de personal după implementarea Noilor Coduri 408 

3.2.(a). Introducere 408 

3.2.(b). Exemplu de aplicare a metodologiei dezvoltate 411 

3.3. Concluzii privind resursele umane 413 

4. Sisteme şi politici de resurse umane 414 

4.1. Sistemul de evaluare a judecătorilor şi procurorilor 414 

5. Scurtă prezentare a impactului asupra părţilor interesate 422 

5.1. Scurtă prezentare a contextului în care se află sistemul judiciar în România 422 

5.2. Opinia practicienilor în legătură cu problema îmbunătăţirii imaginii publice 426 



 

 

3 

 

 

5.2.(a). Modalităţi de a creşte încrederea publicului în sistemul judiciar român  – scurtă 

prezentare a abordărilor 426 

B. Identificarea și evaluarea implicaţiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri 430 
1.1. Infrastructura fizică 434 

1.1.(a). Prezentarea situației actuale privind infrastructura fizică 434 

1.1.(b). Analiza implicaţiilor de ordin financiar 491 

1.2. Infrastructura de IT 499 

1.2.(a). Prezentarea situaţiei actuale privind infrastructura de IT 499 

1.2.(b). Analiza implicaţiilor de ordin financiar 502 

1.3. Cheltuieli de personal 504 

1.3.(a). Prezentarea situaţiei actuale privind cheltuielile de personal 504 

1.3.(b). Analiza implicaţiilor de ordin financiar 508 

1.4. Analiza implicaţiilor financiare ale Noilor Coduri asupra sistemul de asistenţă judiciară.  

Identificarea modificărilor principale ale Noilor Coduri asupra sistemului asistenţei judiciare 510 

1.4.(a). Dispoziţii în materie penală cu potenţial impact asupra sistemului de asistenţă judiciară 510 

1.4.(b). Dispoziţii în materie civilă cu potenţial impact asupra sistemului de asistenţă judiciară 

(art.13, 83, 478, 480 NCPC) 512 

1.5. Veniturile colectate prin intermediul sistemului judiciar 523 

1.5.(a). Impactul Noilor Coduri asupra veniturilor colectate prin intermediul sistemului judiciar 523 

C. Organizarea instanţei de tutelă potrivit Noilor Coduri 533 
1. Competenţa instanţei de tutelă în materie civilă 533 

2. Competenţa instanţei de tutelă în materie penală 534 

3. Modalitatea de organizare a instanţei de tutelă 535 

D. Impactul Noilor Coduri asupra sectorului privat şi a mediului de afaceri în general 537 
1. Analize interne privind evaluarea nivelului de conformare cu noile reglementări 537 

2. Reglementări privitoare la contracte 539 

3. Soluţionarea litigiilor contractuale şi recuperarea creanţelor 540 

4. Garanţii personale şi reale mobiliare şi imobiliare 542 

5. Noua reglementare a prescripţiei extinctive 543 

6. Reprezentarea, administrarea şi funcţionarea persoanelor juridice 543 

7. Performanţa generală a sistemului judiciar (cauze civile) 544 

7.1. Măsuri pentru îmbunătăţirea predictibilităţii şi calităţii generale a actului de justiţie 544 

7.2. Modificări de natură a reduce durata proceselor civile 545 

7.3. Modificări de natură să sporească celeritatea şi eficienţa procedurilor de executare silită 546 

7.4. Schimbări cu posibil impact negativ asupra duratei procesului civil sau a cheltuielilor 

judiciare suportate de părţi 547 

8. Performanţa generală a sistemului judiciar (cauze penale) 549 

8.1. Noi reglementări pentru creşterea celerităţii şi eficienţei sistemului judiciar penală 549 

8.2. Noua reglementare cu privire la angajarea răspunderii penale a persoanei juridice 549 

8.3. Noile reglementări privind infracţiunile contra patrimoniului şi infracţiunile săvârşite în 

exercitarea unei activităţi 550 

8.4. Noile dispoziţii cu privire la soluţionarea acţiunilor civile alăturate acţiunilor penale 550 

8.5. Noile reglementări cu privire la acordul de recunoaştere a vinovăţiei 550 

8.6. Noile reglementări pentru asigurarea unei practici unitare 551 

E. Analiza impactului asupra eficienţei, predictabilităţii şi calităţii actului de justiţie în materie 

civilă şi penală 552 
1. Analiza impactului Noilor Coduri asupra costurilor procedurale suportate de petent 552 

1.1. Categorii de costuri 552 

1.2. Determinarea şi nivelul componentelor de cost procedural 552 

1.2.(a). Costuri al căror cuantum este stabilit prin lege 552 

1.2.(b). Costuri al căror cuantum este stabilit ca efect al acordului părţilor sau de către instanţa 

de judecată 553 

1.3. Aspecte cu potenţial impact asupra componentelor costului procesual 554 

III. EVALUAREA IMPACTULUI POTENŢIAL ŞI A IMPLICAŢIILOR SALE: REZUMATUL 

ETAPEI II A PROIECTULUI ŞI ETAPELE URMĂTOARE 556 

 



 

 

4 

 

 

 

I. INTRODUCERE 

Conform Contractului de consultanţă privind „Asistenţa tehnică în pregătirea punerii în aplicare a noului 

Cod Civil, Cod Penal, Cod de Procedură Civilă şi Cod de Procedură Penală” (denumit în continuare 

„Contractul”), încheiat la data de 10 septembrie 2010 între Ministerul de Justiţie, prin intermediul 

Direcţiei de Implementare a Proiectelor cu Finanţare Externă (denumit în continuare „Beneficiarul”) şi 

consorţiul format din S.C.A. Ţuca Zbârcea & Asociaţii, S.C. KPMG România S.A., The Gallup 

Organization-România S.R.L. şi Hewitt Associates Sp. z o.o. (denumiţi în continuare „Consultantul”), 

Consultantul s-a angajat să pună la dispoziţia Beneficiarului mai multe rapoarte conţinând concluziile 

activităţilor de identificare şi analiză a impactului pe care se estimează că îl vor avea noile coduri (Codul 

Civil, Codul Penal, Codul de Procedură Civilă şi Codul de Procedură Penală) (denumite în continuare 

„Noile Coduri”) asupra sistemului judiciar din România, din punct de vedere juridic, economic, bugetar 

şi al resurselor umane. 

În conformitate cu prevederile Anexei B (Cerinţe de Raportare) la Contract, Consultantul transmite 

Beneficiarului cel de-al doilea raport (denumit în continuare „Raportul Interimar II” sau „Raportul”) 

care sintetizează rezultatele analizelor cu privire la implicaţiile Noilor Coduri asupra resurselor umane, 

bugetului şi infrastructurii aferente sistemului judiciar. 

Raportul Interimar II urmăreşte să prezinte Beneficiarului analizele efectuate şi rezultatele obţinute până 

în prezent, ilustrând în special exemple cu privire la nivelul de detalii ce poate fi obţinut de Consultant în 

baza datelor disponibile la această etapă a Contractului.  Conţinutul prezentării se focalizează asupra unei 

prezentări extensive a situaţiei reale în domeniile susmenţionate, precum şi asupra prezentării şi evaluării 

impactului pe care îl vor avea Noile Coduri, aşa cum a fost identificat în cursul analizelor legale discutate 

în Raportul Interimar I.  

După cum vom explica în secţiunile următoare ale Raportului, datele fundamentale puse la dispoziţia 

Consultantului până la această dată nu sunt suficiente pentru pregătirea unei sinteze complete privind 

impactul cuantificat al Noilor Coduri.  

Problemele mari legate de disponibilitatea datelor i-au determinat pe Beneficiar şi Consultant să ajungă la 

un acord privind prelungirea duratei Proiectului şi a termenelor limită pentru predarea rapoartelor.  

Prelungirea a avut rolul de a permite efectuarea unor noi încercări de colectare a unor date statistice 

fundamentale, fără de care nu se pot realiza analizele.  

Sarcinile îndeplinite doar parţial vor fi continuate în etapele ulterioare ale Proiectului şi incluse în 

Raportul Interimar III.  Cu condiţia punerii la dispoziţia Consultantului a datelor fundamentale care 

lipsesc, se vor include în Raportul Interimar III şi concluziile ce sintetizează impactul. 
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A. PREZENTAREA SETULUI DE ANALIZE CU PRIVIRE LA RESURSELE UMANE 

Activităţile desfăşurate de Consultant în vederea realizării Raportului Interimar II privind impactul 

identificat al Noilor Coduri sub aspectul resurselor umane au fost următoarele: 

(a) analiza detaliată a prevederilor NCC, NCPC, NCP şi ale NCPP descrise în cadrul Raportului 

Interimar I – din perspectiva impactului potenţial al acestora asupra resurselor umane; 

(b) consultări între experţii juridici şi specialiştii în managementul resurselor umane cu scopul de a 

înţelege natura şi obiectul impactului preconizat al fiecărei prevederi din Noile Coduri asupra 

volumului de muncă şi, implicit, al resurselor umane din cadrul instanţelor, parchetelor şi 

serviciilor de probaţiune; 

(c) identificarea datelor statistice şi a informaţiilor de natură calitativă necesare în vederea creării unei 

baze corecte şi reale pentru evaluarea detaliată a impactului Noilor Coduri asupra resurselor umane; 

(d) identificarea metodelor statistice adecvate pentru a sprijini cuantificarea numerică a respectivului 

impact asupra gradului de încărcare şi a efectivelor de personal din sistemul judiciar; 

(e) solicitări de date fundamentale (o listă cu date statistice şi întrebări) adresate către Beneficiar şi, în 

acelaşi timp, obţinerea de date din toate celelalte surse de informaţii, publice (specificate în 

secţiunea A.3. din prezentul Raport); 

(f) evaluarea aplicabilităţii datelor puse la dispoziţie de Beneficiar şi a celor obţinute din alte surse, în 

scopul vizat de Proiect; 

(g) solicitări suplimentare de date, adresate Beneficiarului, în scopul colectării urgente de date şi 

informaţii indispensabile realizării activităţilor specifice Proiectului; solicitări suplimentare 

adresate către Consiliul Superior al Magistraturii, elaborarea unui chestionar în vederea obţinerii 

datelor lipsă direct de la instanţe şi parchete; 

(h) compilarea tuturor datelor disponibile până în prezent, într-un format care să permită procesarea 

acestora conform metodologiei alese;  determinarea nivelului de corectitudine al analizelor ce poate 

fi atins în baza datelor colectate; 

(i) realizarea de analize statistice privind datele disponibile în scopul: 

- identificării factorilor ce influenţează personalul – acele caracteristici care influenţează nivelul 

resurselor umane în cadrul instanţelor, parchetelor şi serviciilor de probaţiune; 

- dezvoltării instrumentelor viitoare de calculare a necesităţilor de personal. 

(j) o nouă încercare de a solicita colectarea urgentă a datelor lipsă, prin intermediul Beneficiarului; 

această încercare a fost corelată cu prelungirea oficială a duratei Proiectului; 

(k) realizarea unui exerciţiu demonstrativ de procesare a datelor, pentru a ilustra intenţiile şi 

capacitatea instrumentelor deţinute de Consultant, exerciţiu menit să efectueze viitoarele estimări 

privind gradul de încărcare şi efectivele de personal (de inclus în Raportul Interimar III). 

Analizele au vizat următoarele instituţii ale sistemului judiciar român: 

- judecătorii; 

- tribunale; 
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- curţi de apel; 

- ÎCCJ; 

- parchete de pe lângă judecătorii; 

- parchete de pe lângă tribunale; 

- parchete de pe lângă curţi de apel; 

- parchetul de pe lângă ÎCCJ (PÎCCJ); 

- servicii de probaţiune. 

Sfera de referinţă a datelor utilizate în cadrul analizei şi perioadele vizate efectiv sunt prevăzute în 

capitolul A.3. din prezentul Raport.  

B. PRINCIPALELE IPOTEZE ŞI CONSIDERAŢII ASUPRA ANALIZEI DIN PERSPECTIVA 

RESURSELOR UMANE 

Având în vedere importanţa acordată de Beneficiar calităţii şi caracterului complet ale setului de 

documente aferent Proiectului, Consultantul a ales să implementeze o serie de abordări şi metodologii 

preconizate a genera rezultate reale şi corecte.  

Principalele priorităţi asumate au fost: 

- pentru a genera rezultate viabile şi credibile, metodologia trebuie să fie una fundamentată pe date 

reale, iar caracteristicile sistemului judiciar român să constituie baza tuturor analizelor şi 

estimărilor;  prin urmare, compararea cu alte sisteme judiciare, fiecare cu propriile caracteristici, 

trebuie văzută ca o componentă secundară şi suplimentară; 

- întrucât gradul actual de încărcare al judecătorilor şi procurorilor diferă considerabil de la o/un 

instanţă/parchet la alta/altul, metodologia trebuie să aibă în vedere trăsăturile specifice fiecărei 

instituţii şi, prin urmare, trebuie ca datele cu care operează metodologia să fie colectate pentru 

fiecare instituţie în parte; 

- primul pas în estimarea viitoarelor necesităţi de personal constă într-o amplă analiză a tuturor 

caracteristicilor Noilor Coduri cu implicaţii asupra resurselor umane, precum şi clasificarea 

acestora, înainte de a se trece la orice altă procesare.  

Regulile de bază privind modul în care Consultantul a cules informaţiile statistice a fost stabilit de la 

începutul Proiectului.  

Mai precis, paragraful relevant din Capitolul 3 „Abordări, metodologii şi activităţi viitoare” prevede că: 

„Reprezentanţii Beneficiarului din cadrul Grupului de Lucru vor furniza Consultantului datele şi 

informaţiile relevante pentru realizarea obiectivului Proiectului.  În cazul în care aceste date şi informaţii, 

astfel cum au fost solicitate de către Consultant, nu sunt disponibile, reprezentanţii Beneficiarului îl vor 

informa prompt pe Consultant cu privire la acest aspect, indicând totodată  (i) autoritatea care ar putea 

furniza datele sau informaţiile respective, sau  (ii) intervalul de timp în care datele şi informaţiile 

solicitate ar putea deveni disponibile.  Consultantul îşi va întemeia analiza pe baza datelor şi informaţiilor 

ce îi vor fi puse la dispoziţie de către Beneficiar”. 
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Potrivit instrucţiunilor primite de la Beneficiar, toate cererile de informaţii statistice de la Ministerul 

Justiţiei şi alte instituţii de stat au trebuit să fie formulate în scris, şi trimise reprezentantului numit în 

acest scop – managerul de proiect din partea Ministerului Justiţiei – pentru a fi distribuite mai departe.  

Această cerinţă formală este foarte justificată şi practică, întrucât numai datele puse în acest mod oficial la 

dispoziţia Consultantului pot fi considerate date oficiale, la zi şi autorizate pentru efectuarea analizelor.  

Cu excepţia actelor normative (legi, coduri, ordonanţe ale guvernului), publicate potrivit legii, orice alte 

surse, inclusiv, de exemplu, informaţii care se găsesc pe pagini de internet, nu pot fi considerate decât 

suplimentare şi secundare. 

De asemenea, Beneficiarul i-a solicitat Consultantului să adreseze întrebări specifice unui anumit 

domeniu de analiză prin intermediul reprezentanţilor indicaţi de Beneficiar pentru departamentele de 

specialitate relevante din cadrul Ministerului Justiţiei. 

Datorită naturii unice a datelor în discuţie şi a importanţei pe care acestea o au în calculele menite să 

determine dezvoltările viitoare care vor avea loc în cadrul sistemului judiciar, Consultantul a acceptat 

această abordare ca o cerinţă legitimă a Beneficiarului. 

Pe parcursul Proiectului, din cauza volumului redus de date puse la dispoziţie, Consultantul a fost pus în 

situaţia de a ocoli această regulă, căutând surse alternative de informaţie în speranţa de a găsi un substitut 

acceptabil pentru statisticile pe care le aştepta din surse oficiale.  Cu toate limitările şi rezervele asociate 

utilizării unor surse suplimentare, am inclus în prezentare şi date selectate din aceste surse, pentru a putea 

să construim modelele necesare şi să facem prezentarea rezultatelor cât de coerentă posibil. 

Pe parcursul analizei, Consultantul a colectat informaţii şi statistici cu privire la varii aspecte legate de 

funcţionarea sistemului judiciar.  Cu toate acestea, utilitatea unui set de date depinde esenţial de caracterul 

său complet şi corect, ca şi de posibilitatea de a compara/încorpora/fuziona un set de date cu altele.  În 

mod normal, în cazul în care există dubii sau discrepanţe, Consultantul revine cu întrebări şi solicitări de 

clarificare la cel care a creat, furnizat sau este proprietarul datelor.  Astfel de solicitări de clarificare de la 

autorul datelor se pot adresa însă numai în cazul datelor oficiale, pentru că datele suplimentare obţinute 

din surse cum ar fi pagini de internet oficiale, nu beneficiază de un suport de specialitate permanent. 

Pe baza altor experienţe de lucru cu date din surse publice de informaţii (electronice), cum ar fi pagini de 

internet, Consultantul poate face următoarele observaţii (pe care le-am mai făcut pe parcursul derulării 

acestui Proiect): 

- de regulă, datele puse la dispoziţie din surse publice nu sunt stocate şi prezentate în formatul 

specific obligatoriu pentru efectuarea analizelor ce fac obiectul acestui Proiect; 

- aceste date nu prezintă decât foarte rar nivelul de detaliu necesar analizei, reflectând toate nivelele 

din structura unei instanţe sau unui parchet, or fiecare tip de cauză; 

- aceste date nu sunt întotdeauna la zi şi în cele mai multe cazuri nu reprezintă nivelul real de 

informaţie pe care îl deţine respectiva instituţie; 

- aceste date pot fi utilizate doar orientativ, ca indiciu general, pentru comparaţie sau crearea unui 

model general, în lipsa datelor ce trebuiau puse la dispoziţia Consultantului aşa cum s-a agreat;  în 

cazul unor discrepanţe între două sau mai multe surse, numai datele furnizate de Beneficiar în 

modalitatea convenită pot fi discutate şi clarificate, întrucât pentru datele de pe paginile de internet 

nu există un expert, reprezentat numit, care să ofere acest tip de suport.  
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Consultantul are convingerea că numai o analiză efectuată pe baza unor informaţii la zi şi corecte cu 

privire la sistemul judiciar din România poate răspunde expectaţiilor beneficiarului privind: 

- indicarea precisă a impactului pe care îl va avea implementarea Noilor Coduri; 

- simulări precise ale cerinţelor de personal şi personal auxiliar; 

- prezentarea detaliată a rezultatelor de mai sus pentru fiecare instituţie implicată, la toate nivelele 

sistemului judiciar. 

Un asemenea nivel de acurateţe nu poate fi obţinut decât pe baza unor date foarte detaliate şi a căror 

acurateţe este verificată în amănunt. 

Trebuie subliniat că principalul motiv pentru care Părţile au agreat prelungirea duratei Contractului a fost 

lipsa datelor necesare, şi speranţa că, într-un termen mai lung, lipsurile se vor putea acoperi. 

În derularea activităţilor planificate ale Proiectului, Consultantul a întâmpinat un obstacol major care a 

condus la redefinirea obiectului iniţial al Raportului Interimar II. 

Datele puse la dispoziţia Consultantului, nu doar cele furnizate de Beneficiar, ci şi cele obţinute din surse 

oficiale din România în urma unor intense verificări, s-au dovedit a fi insuficiente pentru a permite 

realizarea unor analize complete şi pentru generarea de rezultate valide în baza acestora. 

Insuficienţa informaţiilor de bază (de ex. lipsa informaţiilor referitoare la anumite posturi din numeroase 

tribunale), precum şi caracterul deficitar în ceea ce priveşte formatul şi gradul de agregare ale datelor 

disponibile (de ex. lipsa informaţiilor privind numărul de dosare privind înşelăciuni cu consecinţe 

deosebit de grave, indispensabile pentru o evaluare parţială a modificărilor de personal din tribunale şi 

judecătorii), l-au determinat pe Consultant să procedeze cu prioritate la analiza situaţiei actuale. 

Aceasta a permis crearea unor baze solide în vederea analizei propriu-zise, atunci când vor fi disponibile 

suficiente date, şi a generării de calcule precise, alături de concluzii şi recomandări relevante în domeniul 

gestionării resurselor umane, pentru etapele şi rapoartele viitoare din cadrul Proiectului. 

Obiectul propriu-zis al activităţilor desfăşurate, specificat la începutul acestei secţiuni, este rezultatul 

direct al acestor dificultăţi.  Problemele generate de calitatea datelor sunt analizate în capitolele ce 

urmează. 

C. ASPECTE GENERALE ALE ANALIZEI PRIVIND IMPACTUL NCC, NCPC, NCP ȘI NCPP 

ASUPRA INFRASTRUCTURII DIN CADRUL SISTEMULUI JUDICIAR DIN ROMÂNIA 

În baza rezultatelor analizei derulate cu privire la impactul Noilor Coduri asupra resurselor umane din 

cadrul sistemului judiciar din România și a informațiilor primite din partea Beneficiarului, Consultantul a 

stabilit procedura de lucru pentru evaluarea impactului financiar și bugetar al Noilor Coduri asupra 

infrastructurii fizice și de IT aferente sistemului judiciar, elaborând şi detaliind etapele concrete ce vor fi 

parcurse pentru cuantificarea propriu-zisă a impactului.  Deoarece datele necesare pentru cuantificarea 

modificărilor generate de implementarea Noilor Coduri asupra resurselor umane nu au fost disponibile, în 

formă completă, până la data redactării prezentului Raport, estimarea detaliată a impactului asupra 

resurselor umane va face obiectul Raportului Interimar III.  Astfel, impactul financiar şi bugetar ce 

decurge din modificările ce se vor produce cu privire la resursele umane va fi de asemenea integrat în 

Raportul Interimar III. 
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1. Activităţi derulate în cadrul analizei de impact a Noilor Coduri asupra infrastructurii 

fizice şi de IT 

Ca urmare a analizei juridice efectuate în cadrul Raportului Interimar I, Consultantul a identificat 

principalele modificări aduse de Noile Coduri, estimate a avea un impact în perioada imediat următoare 

asupra infrastructurii fizice și de IT din cadrul sistemului judiciar.  În consecință, Consultantul a solicitat 

Beneficiarului datele necesare în vederea evaluării impactului Noilor Coduri asupra infrastructurii fizice 

și de IT. 

2. Obiectul analizei cu privire la impactul Noilor Coduri asupra infrastructurii fizice şi de 

IT 

Analiza impactului Noilor Coduri asupra infrastructurii fizice și de IT a fost structurată luând în 

considerare:  (i) entitățile din cadrul sistemului judiciar vizate de modificările aduse de Noile Coduri;  (ii) 

categoriile de date relevante identificate;  (iii) perioada de timp relevantă pentru analiza de impact. 

(i). Entități vizate din cadrul sistemului judiciar 

În această etapă, Consultantul a identificat următoarele categorii de entități din cadrul sistemului judiciar, 

asupra cărora se estimează că dispoziţiile cuprinse în Noile Coduri vor avea un impact din punct de 

vedere al infrastructurii fizice și de IT, în perioada imediat următoare implementării acestora: 

- Instanțe judecătorești, la nivelul tuturor gradelor de jurisdicţie, în materie civilă și respectiv penală:  

judecătorii, tribunale, curți de apel, ÎCCJ; 

- Parchetele de pe lângă:  judecătorii, tribunale, curți de apel, ÎCCJ; 

- Servicii de probaţiune; 

- Sistemul penitenciar. 

(ii). Categorii de date relevante 

În vederea evaluării impactului Noilor Coduri asupra infrastructurii fizice și de IT, Consultantul a 

elaborat un set de solicitări de date necesare analizei situaţiei actuale a infrastructurii, acestea urmând a fi 

utilizate în realizarea  proiecției infrastructurii fizice și de IT, ca efect al implementării modificărilor 

relevante din cadrul Noilor Coduri. 

Acest set de date considerate relevante pentru analiza impactului Noilor Coduri asupra infrastructurii 

fizice și de IT a cuprins, în principal, următoarele categorii de informații, la nivelul entităților vizate prin 

modificările aduse de Noile Coduri: 

(a) Date referitoare la situația actuală a infrastructurii fizice din cadrul sistemului judiciar: 

- numărul şi suprafața spaţiilor din cadrul instanţelor judecătoreşti, pe diferite categorii de destinaţii 

(e.g. săli de judecată, camere de consiliu, birouri judecători, birouri grefieri, spaţii destinate arhivei, 

spaţii utilizate de serviciile de probaţiune), inclusiv în funcţie de specializarea secţiilor (civil, penal, 

minori şi familie); 

- numărul şi suprafaţa birourilor procurorilor din cadrul parchetelor; 

- numărul şi suprafaţa spaţiilor de detenţie din cadrul penitenciarelor; 
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- standarde de cost (cost pe metru pătrat construit) practicate în prezent pentru asigurarea 

infrastructurii necesare; 

- numărul personalului care utilizează în prezent aceste spaţii în cadrul instanţelor judecătoreşti, în 

funcţie de fiecare categorie în parte (judecători, personal auxiliar - grefieri), la nivelul serviciilor de 

probaţiune (consilieri de probaţiune) şi la nivelul parchetelor (procurori). 

(b) Date referitoare la situația actuală a infrastructurii IT din cadrul sistemului judiciar: 

- specificații tehnice aferente infrastructurii IT la nivelul instanțelor judecătorești, parchetelor și 

serviciilor de probațiune; 

- costul mediu în cazul achiziționării pachetului de baza aferent infrastructurii IT, inclusiv al 

licențelor sistemelor de operare necesare; 

- tipul programelor utilizate și costul mediu pentru achiziționarea acestora; 

- tipuri de aplicații software specifice activității din cadrul sistemului judiciar, precum și costul 

mediu aferent achiziționării acestora în prezent; 

- costurile medii aferente asigurării suportului tehnic/ mentenanței pentru bazele de date existente, 

inclusiv sistemul de management al cauzelor înregistrate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau aflate 

în lucru la parchete; 

- costul mediu înregistrat pentru serviciile de acces la Internet. 

(iii). Segmentul de timp relevant pentru analiza de impact 

În analiza situației actuale a infrastructurii fizice și de IT, Consultantul a solicitat date statistice aferente 

anilor 2007-2010, dar şi informații la nivelul anului 2011.  Analizând situația prezentă a infrastructurii 

fizice și de IT, Consultantul a efectuat o evaluare a impactului imediat al Noilor Coduri în acest domeniu, 

evaluare ce vizează cu prioritate o perioadă de un an, imediat următor punerii în aplicare a Noilor Coduri. 
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D. PREMISE ALE ANALIZEI PRIVIND IMPACTUL NOILOR CODURI ASUPRA INFRASTRUCTURII 

AFERENTE SISTEMULUI JUDICIAR 

1. Scurtă prezentare a metodologiei de identificare şi evaluare a implicaţiilor bugetare 

asupra infrastructurii aferente sistemului judiciar din România 

Metodologia privind identificarea şi evaluarea implicaţiilor bugetare se bazează pe 5 faze de lucru, 

conform schemei de mai jos: 

 

 

Faza 1 – Colectarea datelor 

Această fază a constat în colectarea datelor necesare realizării analizei situației actuale, ținând cont de 

următoarele elemente principale: 

(a) Categoriile de instanţe: 

- judecătorii; 

- tribunale; 

- curți de apel; 

- ÎCCJ. 

(b) Materia: 

- civil; 

- penal. 

Faza 1 -

Colectare date

Faza 2 -

Prelucrare, 
procesare și 

structurare date

Faza 4

Ipoteze 

Faza 3 -

Analiza

Faza 5

Concluzii

Descriere:

În faza de colectare a 

datelor, pe baza 

elementelor principale, se 

au în vedere urmă toarele:

- elaborarea chestionarelor

- transmiterea 

chestionarelor

- centralizarea datelor 

primite

- transmiterea observațiilor 

pentru validarea datelor 

- primirea datelor finale,

- realizarea de interviuri.

Descriere:

Datele primite, după

validare, vor fi:

- prelucrate

- procesate 

- structurate,

astfel încât să reprezinte o 

bază de fundamentare a 

analizei situației existente 

(AS IS).

Descriere:

Pentru realizarea analizei 

vor fi folosite ca date de 

intrare:

- rezultatele fazelor 1 și 2 

- documentele relevante 

- concluziile raportului 

intermediar numărul 1

- concluziile analizei 

impactului asupra 

resurselor umane.

Vor fi folosite urmă toarele 

instrumente de analiză : 

cercetarea de birou, analiza 

cauza-efect, interviul cu 

factorii de decizie implicați, 

etc.  

Descriere:

Rezultatele primelor 3 faze 

se vor stabili ipotezele de 

lucru și se va trece la 

definirea concluziilor.

Descriere:

Se va realiza secțiunea din 

cadrul raportului 

intermediar numărul 2  

fundamentată pe 

rezultatele primelor patru 

faze care va explica 

implicațiile fiscale și 

bugetare ale implementării 

noilor coduri. 

Cele 5 faze sunt iterative și trebuie să f ie permanent rulate în procesul de evaluare a impactului implementării noilor 

coduri. 
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Conform metodologiei de lucru, Consultantul a elaborat solicitările de date către Beneficiar, astfel încât 

acestea să fie relevante pentru analiză.  

Principalele activități desfășurate în cadrul acestei faze au costat în elaborarea solicitărilor de informații, 

transmiterea acestora către Beneficiar sub formă tabelară, centralizarea datelor primite, elaborarea și 

transmiterea de clarificări și observații pentru validarea datelor, primirea răspunsurilor la solicitările de 

clarificări, organizarea și derulareade întâlniri de lucru cu reprezentanți ai Beneficiarului responsabili cu 

infrastructură, venituri, asistență judiciară și probațiune (în datele de 06, 13 și 14 aprilie a.c.), conform 

tabelelor de mai jos. 

Judecătorii Tribunale

Înalta 
curte de 
casație și 
justiție

Curți de 
apel

Civil

P
e
n

a
l
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Situatia datelor solicitate și primite

Nr. 

crt.
Tipul documentului

Data transmiterii 

inițiale

Data răspunsurilor primite 

de la MJ

Data solicitării de 

clarificari 

Dată primire 

răspunsuri de  la MJ la 

clarificările solicitate

1. Infrastructură penitenciare 23.03.2011 06.04.2011 08.04.2011

2. Infrastructură parchete 23.03.2011 04.04.2011 08.04.2011

3. Infrastructură - instanțe - săli de judecată

23.03.2011

04.04.2011

11.04.2011 (completare)

15.04.2011 (completare)

07.04.2011

13.04.2011
06.05.2011

4. Infrastructură - instanțe - camere de consiliu

23.03.2011

04.04.2011

11.04.2011 (completare)

15.04.2011 (completare)

08.04.2011

11.04.2011

13.04.2011

21.04.2011

06.05.2011

5. Infrastructură - instante - arhiva
23.03.2011

04.04.2011

11.04.2011 (completare)

15.04.2011 (completare)

6. Infrastructură - instanțe - birouri judecători

23.03.2011

04.04.2011

11.04.2011 (completare)

15.04.2011 (completare)

08.04.2011

18.04.2011

7. Infrastructură - instanțe - birouri grefieri

23.03.2011

04.04.2011

11.04.2011 (completare)

15.04.2011 (completare)

11.04.2011

13.04.2011
06.05.2011

8.

Infrastructură - instanțe - secții complete 

specializate pentru minori și de familie

23.03.2011

04.04.2011

11.04.2011 (completare)

15.04.2011 (completare)

08.04.2011

18.04.2011

9. Infrastructură IT 23.03.2011 01.04.2011

10. Probațiune
23.03.2011

06.04.2011 (partial), 

07.04.2011 (completare), 

12.04.2011 (completare                             

08.04.2011

 13.04.2011
21.04.2011

11. Asistență judiciară
23.03.2011

04.04.2011                  

14.04.2011 (completare)
08.04.2011 17.05.2011

12 Venituri

23.03.2011

04.04.2011 (partial)                      

06.04.2011 (completare) 

14.04.2011 (completare) 

18.04.2011 (completare)

07.04.2011
06.05.2011

10.05.2011

13. Cheltuieli cu resursele umane - parchete 23.03.2011 04.04.2011 08.04.2011

14. Cheltuieli cu resursele umane - instanțe 23.03.2011 13.04.2011 04.05.2011 17.05.2001

15. Bugete 2007, 2008, 2009 05.01.2011 13.01.2011 04.05.2011 10.05.2011

 

Faza 2 – Prelucrarea, procesarea și structurarea datelor 

În cadrul acestei faze s-au desfășurat următoarele activități:  prelucrarea, procesarea și centralizarea 

datelor primite în urma solicitării de informații.  Aceste date au fost transmise de către Beneficiar la 

nivelul fiecărei instanțe de judecată, ceea ce a necesitat ulterior centralizarea acestora de către Consultant 

pe categorii de instanțe (judecătorii, tribunale, curți de apel, ÎCCJ) și pe tipuri de infrastructură (săli de 

judecată, birouri judecători, birouri grefieri, camere de consiliu, arhivă, IT, etc.), conform tabelelor 

prezentate în anexele prezentului Raport. 

Deoarece datele obținute nu au fost suficiente, ori nu au fost prezentate într-o formă prelucrabilă, iar, pe 

de altă parte, Consultantul avea nevoie de validarea datelor obţinute până la momentul respectiv, tabelele 

centralizatoare au fost transmise, spre clarificare, Beneficiarului.  Ele au fost însoțite de comentarii/ 

observații/ instrucțiuni clare privind verificarea datelor eronate/ completarea informațiilor lipsă/ validarea 

datelor corect prezentate.  Beneficiarul a transmis o parte a acestor tabele completate integral sau parțial.   
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După primirea de către Consultant a răspunsurilor la solicitările de clarificări, procesul a fost reluat, în 

sensul prelucrării și procesării noilor date și completării tabelelor centralizatoare. 

Datele primite, după validare, au fost prelucrate, procesate și structurate, astfel încât să constituie o bază 

de fundamentare a analizei situației existente („AS IS”). 

Analiza situaţiei actuale a permis identificarea unei valori de bază (baseline), ce urmează a fi luată în 

calcul la evaluarea impactului generat de modificările introduse de Noile Coduri asupra bugetului.  Nu 

face obiectul prezentei analize evaluarea modului de funcționare în prezent a sistemului judiciar.  

Faza 3 – Analiza  

În elaborarea analizei au fost utilizate următoarele date de intrare: 

- rezultatele fazelor 1 și 2;  

- documentele relevante;  

- concluziile Raportului Interimar I. 

În același timp, au fost utilizate i.a. următoarele instrumente de analiză:  cercetarea de birou, analiza 

cauză-efect și interviul cu factorii de decizie implicați.   

Pe baza concluziilor Raportului Interimar I s-au identificat modificările aduse de Noile Coduri cu privire 

la situația actuală.  În urma evaluării importanței acestora în analiza impactului pe care se anticipează că 

îl vor avea Noile Coduri, dintre modificările identificate în etapa anterioară a Proiectului au fost extrase 

cele care se estimează că pot avea un impact major asupra sistemului judiciar din punct de vedere 

financiar și/sau bugetar. 

În opinia Consultantului, următoarele componente majore ale sistemului vor suferi modificări ca urmare a 

implementării Noilor Coduri:  

- infrastructură; 

- IT; 

- resurse umane; 

- desfăşurarea proceselor. 

Analiza efectuată are în vedere impactul Noilor Coduri asupra fiecărei categorii identificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coduri                                  Zone
impactate

R
e

s
u

rs
e
 

u
m

a
n

e

P
ro

c
e

s
e

In
fr

a
s
tr

u
c
tu

ra

IT

Codul civil    

Codul de procedura civilă    

Codul penal    

Codul de procedura penală    
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• Diminuarea numărului de 

angajați

• Suplimentarea numărului de 

angajați

• Redistribuirea personalului

• Menținerea situației existente

• Introducerea/ eliminarea

unor etape în/ din cadrul 

procesului

• Externalizarea unor atribuţii

• Introducerea unor noi 

instituții de drept

• Transfer de competente între 

instanțe

• Suplimentarea spațiului 

existent

• Restrângerea spațiului 

existent

• Menținerea spațiului existent

• Achiziționarea de echipamente 

IT

• Menținerea numărului de 

echipamente IT

• Diminuarea numărului de 

echipamente IT

1. Resurse umane 2. Procese

3. Infrastructura 4. IT

 

Analiza este destinată să conducă la evidențierea unor tendințe în cadrul fiecărei componente identificate.  

Concluziile acesteia, care vor face parte integrantă din Raportul Interimar III, se vor baza pe corelarea 

rezultatelor obținute, ca de exemplu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faza 4 – Ipoteze 

În cadrul acestei faze, în orice abordare realistă în vederea analizării impactului pe baza rezultatelor 

primelor 3 etape, se stabilesc ipotezele de lucru și se trece la formularea concluziilor.  

Au fost elaboratele astfel modelele de calcul ce urmează a fi folosite pentru cuantificarea impactului 

financiar al implementării Noilor Coduri, în măsura în care datele necesare populării modelelor vor fi 

disponibile. 

Faza 5 – Concluzii 

În ultima etapă se elaborează concluziile analizei, fundamentate pe rezultatele primelor patru faze.  Faza 5 

este destinată sintetizării implicațiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri.  

Având în vedere disponibilitatea limitată și acuratețea parțială a datelor primite, secțiunea de concluzii va 

fi prezentată în Raportul Interimar III.  În plus, eventualele ajustări ale metodologiei vor cuprinde, 

ocazional și doar în limitele menținerii unei raportări corecte, extrapolări ale situației anumitor 

componente din segmentele/zonele pentru care s-au obținut date corespunzătoare, asupra anumitor 

segmente/zone din cadrul aceloraşi componente, pentru care datele obținute nu sunt disponibile sau 

credibile. 

Segmentele/zonele pentru care până la data redactării acestui Raport s-au obținut date inutilizabile din 

punct de vedere cantitativ sau calitativ şi care nu au putut fi ulterior validate sau procesate, au fost 

identificate de Consultant și eliminate explicit din analiza cuprinsă în prezentul Raport. 
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2. Limitări apărute în cursul analizei, cu impact asupra metodologiei și conținutului 

prezentului Raport 

Evaluarea implicațiilor bugetare cu privire la infrastructură, atrase de prevederile cuprinse în Noile 

Coduri, pornește în principal de la analiza situației actuale a infrastructurii fizice și de IT din cadrul 

sistemului judiciar.  Analiza situației actuale este condiționată și este elaborată în limita datelor primite 

din partea Beneficiarului ca urmare a solicitărilor formulate de Consultant. 

Analiza care face obiectul prezentului Raport nu presupune realizarea unui audit.  Prin urmare, 

Consultantul nu a testat acuratețea informațiilor obținute de la Beneficiar.  Cu toate acestea, în cazul în 

care Consultantul a observat informații incorecte sau discrepanțe, le-a adus la cunoștința Beneficiarului. 

Până la data elaborării acestui Raport, Consultantul a formulat un set complex de solicitări de informații 

adresate Beneficiarului cu privire la aspectele relevante pentru analiza impactului Noilor Coduri asupra 

infrastructurii.  Informațiile obținute până la această dată sunt incomplete și au fost prezentate într-o 

manieră necentralizată.  

La centralizarea, prelucrarea și structurarea datelor au fost preluate datele transmise de la nivelul fiecărei 

instanțe, în funcție de fiecare aspect relevant, și integrate în varianta centralizată privind situația 

respectivă la nivelul tuturor instanțelor.  Tabelele centralizatoare au fost transmise, spre clarificare, 

Beneficiarului.  Ele au fost însoțite de comentarii/observații/instrucțiuni clare privind verificarea datelor 

eronate/completarea informațiilor lipsă/validarea datelor corect prezentate.  Beneficiarul a transmis o 

parte a acestor tabele completate integral sau parțial, restul tabelelor urmând a fi transmise ulterior.  

Analiza acestor date urmează, așadar, a fi integrată în Raportul Interimar III.  

Anterior stabilirii criteriilor privind determinarea necesarului de infrastructură fizică la nivelul sistemului 

judiciar, se vor lua în considerare nevoile specifice ale diferitelor tipuri de instituţii (cu preponderenţă 

necesarul de resurse umane la nivelul sistemului), în funcţie de destinaţia specifică pentru care este 

prevăzut spaţiul.  Trebuie menționat că recomandările finale ale Consultantului ar putea cuprinde și 

prevederea de spaţii suplimentare faţă de situaţia actuală, care nu au fost iniţial avute în vedere în cadrul 

specificaţiilor tehnice aprobate sau a programelor de proiectare ale Beneficiarului.   

Este important de subliniat că criteriile conținute în acest Raport Interimar II nu reprezintă o justificare 

pentru adoptarea de către Beneficiar a unor decizii de construire, reconstruire sau extindere de spaţii.  Ele 

se aplică pentru o serie de spaţii-cheie a căror modificare trebuie justificată în funcţie de scopul specific al 

fiecărui tip de spaţiu necesar, ca urmare a identificării unor nevoi suplimentare de resurse umane şi a 

modificărilor de competenţă care decurg din punerea în aplicare a Noilor Coduri, în vederea satisfacerii 

cerinţelor funcţionale şi de securitate ale diferitelor tipuri de instituţii judiciare.  

Diferenţele dintre spaţiul disponibil în cazul unei construcţii existente şi criteriile menţionate în acest 

document nu reprezintă o justificare pentru modificarea şi/sau extinderea construcţiei respective.  În astfel 

de cazuri se impune examinarea de către Beneficiar a unor alternative la extinderea construcţiei, înainte 

de luarea unei decizii cu privire la suplimentarea spaţiului efectiv.  

Determinarea metodei prin care trebuie proiectate/amenajate spaţiile în viitorul apropiat sau pe termen 

lung, de exemplu, prin construirea unor noi clădiri, renovarea unor clădiri existente, închiriere de spaţiu 

suplimentar, sau prin orice alte mijloace, va rămâne strict la latitudinea şi în sarcina Beneficiarului. 
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Analiza inclusă în acest Raport se bazează strict pe informaţiile obţinute din partea Beneficiarului.  În 

funcţie de disponibilitatea datelor se va estima necesarul de spații-cheie suplimentare la nivelul fiecărui 

tip de instanţă:  săli de judecată, săli destinate procedurii de cameră de consiliu, birouri ale judecătorilor, 

birouri ale grefierilor, spaţii alocate pentru arhivă.  Aceeaşi metodologie se va utiliza şi în cazul fiecărui 

parchet şi serviciu de probaţiune, în ceea ce priveşte birourile procurorilor şi consilierilor de probaţiune, 

precum şi în cazul penitenciarelor (spaţii suplimentare de detenţie). 

Acest Raport este proiectat să conțină o analiză a nevoilor funcţionale ale instituţiilor din cadrul 

sistemului judiciar.  Eficienţa, valoarea şi impactul bugetar reprezintă conceptele principale ale acestei 

abordări, care a fost gândită a fi exclusiv pragmatică. 
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II. CONSTATĂRILE EVALUĂRII 

A. IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPLICAŢIILOR LA NIVEL ORGANIZAŢIONAL ŞI 

INSTITUŢIONAL.  IDENTIFICAREA ŞI ANALIZA IMPLICAŢIILOR LA NIVELUL RESURSELOR 

UMANE 

Acest capitol al Raportului urmăreşte să redea o imagine a impactului pe care se preconizează că îl vor 

avea Noile Coduri asupra sistemului judiciar în ceea ce priveşte resursele umane, respectiv: 

- tipurile de personal din fiecare instituţie judiciară care va fi afectată de noua legislaţie; 

- responsabilităţile aferente posturilor din cadrul acestor instituţii; 

- procedurile relevante pentru resurse umane, care vor fi afectate de noua legislaţie.  

Imaginea de ansamblu a implicaţiilor Noilor Coduri asupra resurselor umane reflectă faptul că acestea 

afectează fiecare nivel al instanţelor şi parchetelor în proporţii diferite – numărul modificărilor care 

influenţează substanţial volumul de muncă al instanţelor, parchetelor şi serviciilor de probaţiune diferă şi, 

implicit, diferă şi impactul asupra resurselor umane din cadrul acestora.  Acest capitol prezintă o descriere 

detaliată a modificărilor menţionate, a căror sinteză o prezentăm grafic mai jos.  

Schemele de mai jos prezintă informaţii cu privire la numărul elementelor de impact (dispoziţiile din 

Noile Coduri care influenţează volumul de activitate al instituţiilor judiciare) şi modul în care se 

preconizează că acestea vor influenţa fiecare instanţă şi parchet.  

Fiind principalul factor determinant în ceea ce priveşte resursele umane, gradul de încărcare va influenţa 

direct numărul personalului judiciar-cheie ( marcat în schemă cu săgeţi gri).  Analizele efectuate au 

demonstrat că numărul judecătorilor şi procurorilor are un impact direct în ceea ce priveşte numărul 

posturilor aferente personalului auxiliar (linia punctată), precum şi faptul că va exista o serie de posturi al 

căror număr nu depinde de cel al judecătorilor şi procurorilor. 
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Menţionăm că schema de mai jos a fost realizată pe baza datelor disponibile la momentul redactării 

acestui Raport.  Nu au existat date complete cu privire la numărul posturilor de la toate instanţele.  

Instanţe 

Pentru ÎCCJ, Consultantul a identificat 62 elemente de impact asupra numărului de dosare, 4 din ele fiind 

de mare intensitate.  Având în vedere că această instanţă este o organizaţie autonomă şi unică, o  analiză a 

relaţiei dintre numărul judecătorilor şi cel al personalului auxiliar se va efectua individual, cu privire la 

această instanţă, iar nu prin analizarea relaţiilor interne dintre cele două tipuri de funcţii, ca în cazul 

celorlalte instanţe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parchete 

Pentru PÎÎCJ au fost identificate 14 elemente de impact asupra numărului de dosare, majoritatea având o 

intensitate încă necunoscută.  Având în vedere că această instituţie este o organizaţie autonomă şi unică, o  

analiză a relaţiei dintre numărul judecătorilor şi cel al personalului auxiliar se va efectua individual, cu 

Tribunale Curţi de apel Judecătorii 

111 elemente impact identificate 
privind numărul de dosare, 
dintre care impact major: 4  

Nr. personal auxiliar  
de specialitate 

Nr. arhivişti 
Nr. agenţi  
procedurali  

Nr. personal care nu  
lucrează cu publicul  

 

Nr. personal contractual  
 
Nr. registratori  
Nr.  statisticieni 
Nr.documentarişti    
 
Nr. alt personal 
auxiliar 

Nr. specialişti IT (deservesc atât tribunalul în care activează cât şi judecătoriile subordonate 

Nr.   judecători 

 

x 

122 elemente impact identificate  
 privind numărul de dosare 

dintre care impact major: 10  

Nr. personal auxiliar 

de specialitate 

Nr. statisticieni  
Nr. arhivişti 

Nr. agenţi procedurali 

- 

Nr. personal 
contractual 

Nr. registratori  
Nr. documentarişti  

Nr. judecători  

x 

85 elemente impact identificate, 
privind numărul de dosare 

dintre care impact major: 6 

Nr. personal auxiliar  
de specialitate 

 
Nr. statisticieni  
Nr. arhivişti 

Nr. personal care nu  
lucrează cu publicul  

 Nr. alt personal 
auxiliar 
Nr. personal 
contractual  

Nr. documentarişti 

Nr. registratori 
Nr. specialişti IT  

Nr. judecători  

Nr. personal care nu  

lucrează cu publicul  
Nr. alt personal 
auxiliar 

Nr. agenţi 
procedurali 
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privire la această instituţie, iar nu prin analizarea relaţiilor interne dintre cele două tipuri de funcţii, ca în 

cazul celorlalte parchete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probaţiune 

 

 

 

 

 

 

Parchete de pe lângă judecătorii 

50 elemente de impact identificate 
privind numarul de dosare, 

dintre care impact major: 1  
 

Nr. personal auxiliar 
de specialitate 

 Nr. personal care nu 

lucrează cu publicul  

Nr. arhivişti 

Nr. agenţi procedurali  

Nr. specialişti IT (deservesc atât tribunalele unde activează cât şi judecătoriile subordonate) 

Nr. procurori 

x 

Parchete de pe lângă tribunale 
25 elemente de impact identificate 

privind numarul de dosare 

dintre care impact major: 1  

Nr. personal auxiliar  

de specialitate 

Nr. personal care nu 
lucrează cu publicul 
Nr. alt personal 
auxiliar 
Nr. personal 
contractual  

Nr. agenţi procedurali 
Nr. tehnicieni 
criminalişti 

Nr. procurori 

x 

Parchete de pe lângă curţi de 
apel 

15 elemente de impact identificate 
privind numărul de dosare 

dintre care impact major: 2  
 

Nr. personal auxiliar  
de specialitate 

 
Nr. agenţi procedurali  

Nr. personal care nu 
lucrează cu publicul 
Nr. alt personal 
auxiliar 

Nr. specialişti IT 

Nr. procurori 
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1. Identificarea tipurilor de impact pe care Noile Coduri îl vor avea asupra instituţiilor 

din sistemul judiciar – impact asupra gradului de încărcare al instanţelor, parchetelor 

şi serviciilor de probaţiune  

1.1. Introducere 

Această secţiune îşi propune să prezinte rezultatul analizei detaliate asupra Noilor Coduri, ce a vizat 

identificarea tuturor dispoziţiilor care pot influenţa numărul personalului judiciar de bază (judecători, 

procurori şi consilieri de probaţiune) şi, indirect, pe cel al personalului auxiliar de specialitate (grefieri), 

volumul de muncă al acestor grupuri fiind factorul determinant pentru stabilirea necesarului de personal 

atât în sistemul judiciar din România, cât şi în orice organizaţii de drept public sau privat.  

Tabelele prezentate mai jos descriu trei tipuri de impact pe care Noile Coduri se anticipează că le vor avea 

asupra numărului necesar de angajaţi:  impactul asupra numărului de dosare, impactul asupra volumului 

de muncă şi impactul asupra duratei procesului. 

Notăm că, la cererea expresă a Beneficiarului, acest Raport identifică şi modificări propuse prin proiectele 

de legi de punere în aplicare a Noilor Coduri (de procedură civilă, penal şi de procedură penală), în acele 

cazuri în care modificările propuse privesc norme din Noile Coduri identificate ca având un potenţial 

impact asupra sistemului judiciar.  Cu toate acestea, subliniem că aceste proiecte de lege, cu excepţia legii 

de punere în aplicare a NCC (care a fost deja promulgată) sunt în prezent în faza de dezbatere publică 

(dezbatere parlamentară, în cazul proiectului legii de punere în aplicare a NCP), şi este foarte probabil că 

vor suferi modificări semnificative până la adoptare şi ratificare.  Aşa cum Beneficiarul cunoaşte, analiza 

noastră din Raportul Interimar I a luat în considerare proiectul (la acea vreme ) legii de punere în aplicare 

a Noului Cod civil, iar versiunea analizată acolo diferă de cea care a fost în cele din urmă adoptată şi 

publicată ca Legea nr.71/2011.  Utilizarea în cadrul analizei a unor norme care nu fac parte din legi 

publicate, ci din proiecte aflate într-o etapă destul de timpurie a procesului legislativ, poate duce la 

rezultate greşite dacă versiunea care se va adopta prin legile de punere în aplicare va diferi de cea din 

proiecte.  Cu toate acestea, Consultantul are în vedere o metodă prin care să poată reflecta dispoziţiile 

relevante din aceste proiecte de lege, aşa cum sunt ele identificate în acest Raport, în analizele ce vor 

urma. 

De asemenea la cererea expresă a Beneficiarului, am identificat în cadrul acestui Raport prevederi din 

Noile Coduri care au fost deja puse în aplicare, în avans, fiind incluse în Legea nr.202/2010.  Aceste 

dispoziţii nu pot fi însă luate în calcul în analiză ca norme deja în vigoare, pentru motive care vor fi 

explicate şi mai jos, dar care pot fi sintetizate astfel: 

- Legea nr.202/2010 a intrat în vigoare în luna noiembrie 2010, iar Consultantul nu a primit nicio 

informaţie statistică despre numărul de cauze înregistrare în prima jumătate a anului 2011, şi, de 

altfel, nici un fel de date legate de impactul pe care implementarea acestei legi l-a avut asupra 

sistemului judiciar.  Potrivit informaţiilor primite de la Consiliul Superior al Magistraturii, care nu 

a putut oferi Consultantului nici un fel de date statistice relative la implementarea Legii 

nr.202/2010, primele raportări pentru primul semestru al anului 2011 se vor face după data de 30 

iunie 2011 (ne referim aici şi la raportările instanţelor către sistemul ABAC, singura sursă de 

informaţie pentru numărul de dosare începând cu anul 2010).   
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- Faptul că anumite dispoziţii din Noile Coduri au fost deja puse în aplicare începând cu luna 

noiembrie 2010 nu ar trebui să altereze scopul analizelor din acest Proiect, care este acela de a 

stabili impactul reformei asupra sistemului judiciar.  Legea nr.202/2010 a produs deja un impact, 

care nu a fost însă calculat sau reflectat în date statistice până la acest moment, astfel încât 

considerăm că analizele din cadrul Raportului trebui să aibă în vedere impactul total, general, pe 

care reforma în întregul ei îl va avea asupra sistemului judiciar, indiferent dacă unele dispoziţii au 

intrat deja în vigoare acum câteva luni. 

Prezentăm în continuare modul în care defineşte Consultantul aceste trei categorii în scopul Raportului şi 

al unor analize ulterioare: 

- Numărul de dosare se referă la următoarele aspecte: 

o în cazul instanţelor, numărul de cauze per judecător aflate pe rolul unei instanţe; 

o în cazul parchetelor, numărul de investigaţii penale efectuate, precum şi participările 

procurorilor la şedinţele de judecată, conform legii; 

o în cazul serviciilor de probaţiune, numărul persoanelor aflate sub supraveghere. 

Numărul de dosare se referă exclusiv la volumul categoriilor prezentate mai sus, volum ce este calculat cu 

regularitate la nivelul sistemului judiciar român prin observarea numărului de dosare înregistrate într-o 

anumită perioadă şi a numărului de dosare ce nu au fost soluţionate în perioada anterioară şi sunt date în 

lucru în perioada relevantă.  Impactul asupra resurselor umane pe care îl vor avea reglementările legale 

noi sau modificate, cu influenţă asupra numărului de dosare, va fi unul cantitativ.  De exemplu, creşterea 

numărului de dosare aflate pe rolul unei instanţe în urma unui transfer de competenţă va antrena o sporire 

a personalului instanţei; majorarea numărului de persoane aflate sub supraveghere, antrenată de 

dispoziţiile legale ce prevăd supravegherea persoanelor eliberate condiţionat, va duce la creşterea 

numărului de consilieri de probaţiune. 

- Volumul de muncă, în această secţiune a Raportului, se referă la alte activităţi desfăşurate de 

magistraţi, consilieri de probaţiune şi personalul auxiliar din cadrul sistemului judiciar.  De 

exemplu, necesitatea de a pregăti documentaţii suplimentare nu creează modificări la nivelul 

numărului de dosare, deoarece nu schimbă numărul de cauze ce îi revin fiecărui magistrat, dar 

modifică sarcinile pe care le îndeplineşte magistratul şi creşte sau reduce volumul de muncă aferent 

unei funcţii.  Impactul asupra resurselor umane pe care îl vor avea reglementările noi sau amendate 

cu influenţă asupra volumului de muncă va fi unul cantitativ.  De exemplu, în cazul consilierilor de 

probaţiune, creşterea volumului de muncă în urma atribuirii sarcinii de a organiza, în cooperare cu 

alte autorităţi locale, programe de reabilitare socială, va antrena o modificare a modului în care sunt 

structurate răspunderile acestora. 

- Elementele de impact asupra duratei procesului, aşa cum sunt descrise în acest capitol, se referă la 

perioada în care se soluţionează dosarul, afectată în principal de termenele dintre anumite etape ale 

procesului, atât în ceea ce priveşte etapa scrisă, cât şi cea la care au loc audierile ulterioare.  

Elementele de impact identificate în ceea ce priveşte durata sunt, deci, de tip procedural.  Impactul 

asupra resurselor umane pe care îl vor avea reglementările legale noi sau modificate cu influenţă 

asupra duratei proceselor va fi unul de eficienţă, ceea ce înseamnă că reducerea duratei proceselor 

va antrena o creştere a numărului de dosare soluţionate într-o perioadă dată. 
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Fiecare aspect al Noilor Coduri identificat ca având un impact asupra numărului dosare, a volumului de 

muncă sau a duratei proceselor va fi denumit în prezentul Raport „element de impact”.  

Întrucât analizele ulterioare din cadrul acestui Proiect au drept scop estimarea impactului noii legislaţii 

din punct de vedere financiar şi al resurselor umane în materie civilă şi penală, măsura ce se impune într-o 

primă fază constă într-o inventariere riguroasă a tuturor elementelor de impact cu privire la volumul de 

muncă, elemente care, după cum este descris mai jos în acest capitol, trebuie comparate cu: 

- numărul de dosare înregistrat în prezent în cadrul instituţiilor judiciare; 

- nivelul resurselor umane actuale din cadrul instituţiilor judiciare.  

Analiza detaliată a Noilor Coduri a reliefat faptul că elementele de impact identificate sunt de tipuri şi 

intensităţi diferite, unele generând creşterea numărului de dosare sau a volumului de muncă, altele 

determinând scăderea acestora, iar altele modificând expres numărul de judecători necesar pentru 

soluţionarea unui anume tip de cauză.  Noua legislaţie aduce şi un număr substanţial de elemente de 

noutate care, în măsura în care afectează numărul de dosare sau volumul de muncă, au fost introduse în 

tabelele de mai jos.  

Prin urmare, în vederea asigurării unei structuri optime şi a unor baze solide pentru analizele şi estimările 

ulterioare, toate elementele de impact au fost clasificate în funcţie de criteriile de mai jos. 
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1.1.(a). Determinarea cuantificabilităţii impactului 

Toate elementele de impact identificate au fost clasificate drept cuantificabile, parţial cuantificabile sau 

necuantificabile: 

- impactul cuantificabil este atribuit acelor modificări care se pot concretiza în date valorice privind 

gradul de încărcare, atunci când există statistici disponibile (de exemplu, toate modificările din 

codurile de procedură care presupun un transfer de competenţă între instanţe de diferite grade sunt 

cuantificabile:  dacă se cunoaşte numărul de dosare ce vizează un anume tip de cauză, acest număr 

trebuie transferat între instanţe pentru a evalua volumul modificărilor aduse de noile reglementări 

asupra volumului de muncă); 

- impactul parţial cuantificabil este atribuit acelor elemente de impact care pot fi transpuse în date 

valorice privind gradul de încărcare, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu 

reflectă integral modificarea adusă (de exemplu, în cazul unor transferuri de competenţă între 

instanţe, nu au fost disponibile date suficiente care să reflecte integral modificarea respectivă); 

- impactul necuantificabil este atribuit pentru două sub-tipuri de impact.  Menţionăm că 

necuantificabilitatea este raportată în toate cazurile la disponibilitatea datelor la data 

pregătirii acestui Raport. Astfel, este utilizată noţiunea de impact necuantificabil absolut, care 

include acele elemente de impact  (i) care sunt noi pentru sistemul judiciar din România, motiv 

pentru care nu există date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii 

lor şi a indisponibilităţii datelor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de cauze, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip (de exemplu, chiar dacă în 

prezent este cunoscut numărul cauzelor de divorţ prin acordul părţilor, nu se poate estima cu 

precizie câţi cetăţeni români vor opta în viitor pentru divorţ în faţa notarului public).  Impactul 

relativ necuantificabil include acele elemente de impact cu privire la care ar putea fi întocmite 

estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

1.1.(b). Tipul modificării 

Toate elementele de impact au fost clasificate în funcţie de impactul pozitiv sau negativ al acestora asupra 

gradului de încărcare al instanţelor, parchetelor şi serviciilor de probaţiune: 

- creşterea gradului de încărcare; 

- reducerea gradului de încărcare; 

- orientare necunoscută – această categorie a fost atribuită acelor elemente de impact cu privire la 

care se preconizează o modificare a gradului de încărcare, direcţia acesteia fiind însă imposibil de 

estimat pentru moment; 

- orientare anulată – această categorie a fost atribuită doar în situaţia în care un anumit element de 

impact prezintă diferite trăsături cu orientări opuse prin prisma cărora modificarea gradului de 

încărcare devine mai degrabă aparentă decât efectivă.  

1.1.(c). Aplicabilitatea în timp 

Toate elementele de impact au fost clasificate din perspectiva impactului imediat, pe termen mediu, sau 

întârziat (pe termen lung) asupra gradului de încărcare al instituţiilor judiciare: 
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- impactul imediat se atribuie tuturor transferurilor de competenţă şi tuturor modificărilor care 

simplifică sau schimbă reglementările utilizate în prezent în practică (de ex. dispoziţia care elimină 

necesitatea încuviinţării de către instanţă a desfăşurării de către un executor judecătoresc a unei 

proceduri de constatare);  impactul imediat este totodată atribuit şi modificărilor care, potrivit 

opiniei experţilor juridici, se aşteaptă să fie utilizate de justiţiabili de îndată ce vor fi disponibile (de 

ex. este de aşteptat ca, odată instituită reglementarea care permite introducerea contestaţiilor 

împotriva tergiversării soluţionării cauzei, părţile să înceapă să utilizeze acest tip de contestaţii); 

- impactul pe termen mediu este atribuit acelor elemente de impact generate de modificările în 

materie civilă, ale căror efecte vor fi observate odată cu exercitarea căilor de atac (având în vedere 

faptul că, potrivit noilor norme privind aplicarea legii civile în timp, căile de atac exercitate cu 

privire la dosarele aflate pe rol la data schimbării legii se vor judeca potrivit legii vechi, rezultă că 

efectele noii legi în materia căilor de atac nu se vor observa imediat);  impactul mediu nu este 

atribuit în materie penală, dată fiind intenţia legiuitorului de a aplica noua lege penală imediat (de 

ex. apelul exercitat împotriva hotărârilor pronunţate în cauze aflate pe rol la data schimbării legii de 

procedură va fi supus dispoziţiilor noii legi); 

- impactul întârziat a fost atribuit tuturor acelor elemente de impact care reprezintă o noutate pentru 

activitatea judiciară şi, prin urmare, nu sunt utilizate în prezent (este necesară trecerea unei 

perioade de timp pentru ca volumul de muncă să crească);  impactul întârziat a fost de asemenea 

atribuit şi în cazul recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie civilă, avându-se în 

vedere noile reguli de aplicare în timp a legii procesual civile (căile extraordinare de atac vor putea 

fi exercitate împotriva hotărârilor pronunţate după intrarea în vigoare a Noilor Coduri). 
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1.1.(d). Intensitatea impactului 

Intensitatea impactului:  mare, medie sau mică, se referă la amploarea impactului pe care se aşteaptă să îl 

aibă un anumit element de impact asupra gradului de încărcare a unei instanţe sau a unui parchet, sau 

asupra volumului total de muncă al consilierilor de probaţiune.  Această intensitate a fost evaluată în 

temeiul: 

- datelor statistice privind dosarele existente, în funcţie de disponibilitate (de ex. dacă un element de 

impact vizează infracţiuni care generează un număr de 10 dosare pe an, impactul referitor la 

transferul unor astfel de infracţiuni către o instanţă de alt grad va fi automat unul redus);  

- analizei calitative a conţinutului fiecărui element de impact şi evaluarea influenţei pe care acesta o 

poate avea asupra numărului total de dosare. 

La întocmirea tabelelor de mai jos, Consultantul a avut în vedere faptul că unele dintre reglementările 

menţionate au fost deja introduse prin Legea Nr.202/2010.  Cu toate acestea, modificările respective au 

fost menţinute în cadrul elementelor de impact datorită faptului că legea amintită a intrat în vigoare în 

luna noiembrie 2010 şi, în consecinţă, din perspectiva gradului de încărcare, modificările generate de 

Legea nr.202/2010 nu au fost încă estimate la nivel anual (de altfel, primele raportări cu privire la 

rezultatele aplicării Legii nr.202/2010 sunt aşteptate la sfârşitul lunii iunie 2011). 
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(i). Impactul în materie civilă asupra numărului de dosare 

Elemente de impact identificate pentru judecătorii 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 92,93 Toate cauzele civile având ca obiect cereri evaluabile în bani cu o valoare 

de până la 100.000 RON vor fi de competenţa judecătoriilor (spre 

deosebire de situaţia actuală, când judecătoriile sunt competente să 

soluţioneze litigii în materie civilă al căror obiect are o valoare de până la 

500.000 RON inclusiv).  Această modificare va conduce la diminuarea 

rolului judecătoriilor şi creşterea corespunzătoare a rolului tribunalelor ca 

primă instanţă, prin operarea transferului de competenţă în soluţionarea 

litigiilor civile al căror obiect are o valoare cuprinsă între 100.001 – 

500.000 RON.  

cuantificabil
1
 reducere imediată mare 

Civil NCPC 93 Trec din competenţa judecătoriilor în cea a tribunalelor orice alte cauze 

care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe – tribunalul 

parţial reducere imediată mare 

                                                      

 

1
 În acest caz, întrucât nu sunt disponibile date cu privire la numărul total al cauzelor civile având ca obiect cereri evaluabile de până la 100.000 RON înregistrate pe rolul judecătoriilor (datele 

disponibile se referă la cauze civile evaluabile al căror obiect este de până la 500.000 RON), cuantificarea s-a realizat sub forma unei estimări, pe baza informaţiilor primite de la CSM cu privire la 

apelurile în cauze civile înregistrate pe rolul tribunalelor (apelurile privind litigii al căror obiect are o valoare de peste 100.000 RON). 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

devine instanţa cu aşa-numita „competenţa generală” pentru judecarea 

cauzelor în primă instanţă.
2
  

cuantificabil 

Civil NCPC 515 NCPC instituie competenţa oricărei instanţe învestite cu soluţionarea 

cauzei pe fond de a judeca contestaţia privind  tergiversarea procesului, 

prin care, invocându-se încălcarea dreptului la soluţionarea procesului 

într-un termen optim şi previzibil, se solicită luarea măsurilor legale în 

vederea înlăturării acestei situaţii. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere medie medie 

Civil NCPC 92 pct.1 li.f Toate litigiile privind obligaţiile de „a face” în materie comercială, 

neevaluabile în bani, precum şi cererile privind evacuările din spaţii 

comerciale (care în prezent se soluţionează în primă instanţă de secţiile 

comerciale ale tribunalelor) vor fi transferate în competenţa 

judecătoriilor.  

necuantificabil 

(relativ) 

 

creştere imediată medie 

 

Civil NCPC 92, pct.1 Cererile introduse pe cale principală privind pensii de întreţinere, cererile nu e cazul  nu e cazul nu e cazul  nu e cazul 

                                                      

 

2 Spre exemplu, cauzele privind declararea judecătorească a morţii sau cele privind punerea sub interdicţie vor trece din competenţa judecătoriilor în cea a tribunalelor.  Cu privire la aceste cereri, 

NCPC sau NCC nu stabilesc in mod expres instanta competenta din punct de vedere material. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

lit. c),  d), 

i),  

referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, precum şi cele 

posesorii rămân în competenţa judecătoriilor, şi prin urmare nu va exista 

un impact în ceea ce priveşte resursele umane la nivelul judecătoriilor. 

 

Civil NCPC 92 pct.1 lit. 

i) şi k)  

Cererile de împărţeală judiciară, indiferent de valoarea masei partajabile,  

rămân în competenţa judecătoriei şi prin urmare nu va exista un impact în 

ceea ce priveşte resursele umane la nivelul judecătoriilor. 

nu e cazul  

 

nu e cazul nu e cazul  nu e cazul 

Civil NCPC 93 pct.1 lit. 

a) şi j) 

Cererile în materia succesorală, altele decât cele care privesc ieşirea din 

indiviziunea succesorală, atunci când valoarea obiectului este până la 

100.000 RON rămân în competenţa judecătoriilor, iar când valoarea 

obiectului depăşeşte 100.000 RON, precum şi cererile din această 

materie neevaluabile în bani trec în competenţa tribunalelor, având în 

vedere că NCPC nu mai prevede competenţa judecătoriei de a soluţiona 

cereri în această materie, indiferent de valoarea obiectului respectivelor 

cereri. 

necuantificabil 

(relativ) 

 

 

reducere imediată medie 

Civil NCPC 93 pct.1 lit. 

j) 

Cererile neevaluabile în bani în materie civilă, cu excepţia celor privind 

obligaţia de „a face”,  precum şi cererile în materia fondului funciar, 

inclusiv cele petitorii sau posesorii formulate de terţii vătămaţi în 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere imediată medie 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

drepturile lor trec din competenţa judecătoriilor în competenţa 

tribunalelor, ca urmare a stabilirii plenitudinii de competenţă a 

tribunalelor.  

 

 

Civil NCPC 941, 957 NCPC păstrează regula din legislaţia actuală cu privire la competenţa în 

materia măsurilor asigurătorii, în sensul că cererile în această materie se 

adresază instanţei competente să judece fondul (judecătorii, tribunale, 

curţi de apel). 

nu e cazul  

 

 

nu e cazul  nu e cazul  nu e cazul 

Civil Proiect

LPA 

NCPC 

Titlul II, 

art.10 

Proiect 

LPA 

NCPC 

În Proiectul LPA NCPC se prevede eliminarea instituţiei învestirii cu 

formulă executorie a titlurilor executorii, pe cale separată, prealabil 

încuviinţării executării silite.  Potrivit art.656 NCPC, în varianta 

modificată de Proiectul LPA NCPC, formula executorie este inclusă în 

partea finală a încheierii de încuviinţare a executării silite.  Această 

modificare preconizată ar putea conduce la decongestionarea 

judecătoriilor de un număr important de cereri care au ca obiect 

învestirea cu formulă executorie, precum şi de contestaţiile la executare 

formulate împotriva încheierilor de învestire cu formulă executorie.   

parţial 

cuantificabil 

 

reducere imediată mare 

Civil NCPC 692 NCPC permite formularea de către debitori de cereri privind restrângerea necuantificabil creştere imediată  mică  
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

executării silite (care se depun la instanţa de executare) în situaţia în care 

creditorul urmăreşte mai multe bunuri mobile sau imobile a căror valoare 

este vădit excesivă în raport cu creanţa ce urmează a fi satisfăcută.  

Această instituţie, care nu era consacrată de CPC, este susceptibilă de a 

genera dosare noi pe rolul judecătoriilor.   

 (absolut) 

Civil NCPC 790-792 NCPC a reintrodus instituţia urmăririi veniturilor generale ale imobilelor, 

ceea ce ar putea antrena o creştere a volumului de dosare la nivelul 

judecătoriilor, ce soluţionează în primă instanţă cererile privind 

încuviinţarea urmăririi veniturilor generale ale imobilelor, sau împotriva 

actelor de executare nelegale etc.    

necuantificabil  

(relativ) 

creştere imediată mică  

Civil NCPC 845 NCPC prevede necesitatea obţinerii de către adjudecatar a învestirii cu 

formulă executorie a actului de adjudecare, ca o condiţie preliminară 

pentru  înscrierea în cartea funciară.  Această cerinţă nu exista sub 

imperiul CPC.  În consecinţă, orice înscriere în cartea funciară a 

dreptului adjudecatarului va presupune o hotărâre a instanţei de 

executare, ceea ce va conduce la o sporire a numărului de cauze ce 

urmează a fi soluţionate de judecătorii. Menţionăm că Proiectul LPA 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere imediată medie 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

NCPC elimină necesitatea învestirii cu formulă executorie, pe cale 

separată, a actului de adjudecare, ceea ce va însemna că impactul 

identificat nu se va mai produce 
3
.   

Civil Proiect 

LPA 

NCPC 

999 

alin.(2) 

Proiectul LPA NCPC prevede modificarea dispoziţiilor art.999 alin.(2) 

NCPC, prin eliminarea creanţelor care izvorăsc din contractele încheiate 

între întreprinzători şi consumatori din categoria celor care nu sunt 

incluse în sfera de aplicare a procedurii ordonanţei de plată.  În ipoteza 

instituirii posibilităţii părţilor de a recurge la procedura ordonanţei de 

plată şi în această ipoteză, se pot crea premisele încărcării rolului 

judecătoriilor
4
.   

necuantificabil 

( relativ) 

creştere imediată medie 

Civil Proiect 

LPA 

NCPC 

1008 Proiectul LPA NCPC prevede modificarea dispoziţiilor art.1008, 

stabilind că, în cazul în care debitorul nu contestă creanţa prin 

întâmpinare, ordonanţa va fi emisă în termen de cel mult 45 de zile de la 

data introducerii cererii.  Configuraţia art.1008 NCPC avută în vedere de 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată mică 

                                                      

 

3 Proiectul LPA NCPC elimină instituţia învestirii cu formulă executorie pe cale separata.  
4 Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor srt.999 alin.(2) NCPC. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Proiectul LPA NCPC poate să determine încărcarea suplimentară a 

rolului judecătoriilor cu dosare având ca obiect procedura ordonanţei de 

plată concentrate pe o perioadă de timp mai scurtă
5
.  

Civil NCPC 1009 NCPC stabileşte dreptul creditorului de a promova acţiune în anulare, 

atât împotriva ordonanţei de plată prin care s-au admis în parte pretenţiile 

sale, cât şi împotriva încheierilor prin care s-a respins în întregime 

ordonanţa de plată, situaţie în care se poate anticipa creşterea numărului 

de cauze având acest obiect pe rolul judecătoriilor.   

necuantificabil 

(relativ) 

creştere medie medie 

Civil  NCPC 82,83  Condiţiile mai restrictive pentru reprezentarea persoanelor fizice, a 

persoanelor juridice şi a entităţilor fără personalitate juridică constituite 

conform legii ar putea avea drept consecinţă scăderea numărului de 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere imediată  medie  

                                                      

 

5 Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor art.1008 NCPC.  De asemenea, Proiectul LPA NCPC prevede că termenul de 45 de zile pentru emiterea ordonanţei de plată nu 

cuprinde perioada necesară pentru comunicarea actelor de procedură, precum şi nici întârzierea cauzată de creditor, inclusiv ca urmare a modificării sau completării cererii. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

dosare, având în vedere că factorul financiar ar putea împiedica un număr 

semnificativ de justiţiabili să apeleze la servicii de specialitate6.  

 

Civil NCPC 877 NCPC introduce prezumţia că obligaţia de evacuare este subînţeleasă în 

dispozitivul oricărei hotărâri judecătoreşti ce cuprinde o obligaţie de a 

preda, a lăsa în posesie sau în folosinţă un imobil.  Această prevedere ar 

urma să degreveze judecătoriile de un număr de acţiuni în evacuare 

formulate de deţinătorul unui drept real asupra imobilului obţinut pe cale 

judecătorească, nemaifiind ţinut să obţină o hotărâre separată de evacuare 

împotriva detentorului.  Sub imperiul reglementării din CPC, practica 

instanţelor este neunitară, de multe ori creditorii fiind nevoiţi să 

declanşeze un litigiu în evacuare pentru a obţine preluarea imobilului,   

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată medie 

Civil NCPC 474 NCPC prevede că instanţa de apel nu va trimite cauza spre rejudecare 

primei instanţe, atunci când constată că aceasta, în mod greşit, a 

soluţionat procesul fără a intra în cercetarea fondului ori judecata s-a 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată medie 

                                                      

 

6 Cu privire la acest aspect, menţionăm că Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor O.U.G. nr.51/2008, în sensul că, dacă hotărârea pronunţată în cauza pentru care s-a încuviinţat 

ajutorul public judiciar este supusă recursului, ajutorul public judiciar se extinde de drept pentru redactarea cererii şi a motivelor de recurs, precum şi pentru exercitarea şi susţinerea acestuia.   
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

făcut în lipsa părţii care nu a fost legal citată, cu excepţia cazului în care 

părţile solicită acest lucru în mod expres.  Trimiterea spre rejudecare nu 

se poate dispune decât o singură dată în cursul procesului.  Soluţii 

legislative similare au fost deja introduse prin Legea nr.202/2010 şi se 

poate anticipa să aibă un impact pozitiv asupra volumului de lucru al 

personalului (în special al judecătorilor), în sensul reducerii acestui 

volum şi asupra duratei procesului. 

Civil  NCPC 1019-1034 NCPC instituie o nouă procedură rapidă privind  evacuarea din imobilele 

folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foşti locatari sau alte 

persoane.   

Se poate preconiza că, în practică, părţile vor apela la această nouă 

procedură simplificată, ceea ce ar putea determina o încărcare a rolului 

judecătoriilor cu asemenea cauze.  

Pe de altă parte, art.877 alin.(2) NCPC instituie o prezumţie absolută de 

includere a obligaţiei de evacuare în cuprinsul oricărei obligaţii de a 

preda un bun imobil, lăsa în posesie sau folosinţă un astfel de bun ori de 

a respecta o hotărâre judecătorească de atribuire a acestuia, ceea ce va 

necuantificabil  

(relativ) 

anulată imediată nu se aplică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

putea determina o degrevare a rolului judecătoriilor. 

Civil NCPC 124, 539 NCPC exclude competenţa judecătoriilor de a se pronunţa asupra 

incidentelor/cererilor privind înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi în 

organizarea şi desfăşurarea arbitrajului, consecinţa fiind degrevarea 

judecătoriilor de soluţionarea acestor cauze şi sporirea, în consecinţă, a 

gradului de  încărcare a tribunalelor.  

necuantificabil 

(relativ) 

reducere imediată mică 

Civil NCPC 629 NCPC stabileşte competenţa tribunalelor în materia investirii cu formulă 

executorie a hotărârilor arbitrale şi a înscrisurilor autentificate de 

autorităţile diplomatice sau consulare române în străinătate.  În prezent, 

competenţa soluţionării cererilor de învestire cu formulă executorie a 

acestor înscrisuri aparţine judecătoriilor, tribunalele fiind competente să 

soluţioneze recursul împotriva hotărârilor judecătoriilor
7
. 

cuantificabil reducere imediată mică 

Civil  NCPC 763 NCPC conferă  adjudecatarului titlurilor de valoare nominative temeiul 

legal pentru a le transfera, în cazul refuzului emitentului de a proceda 

necuantificabil creştere imediată mică 

                                                      

 

7 Proiectul LPA NCPC elimină instituţia învestirii cu formulă executorie, pe cale separată, a titlurilor executorii. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

astfel, solicitând instanţei pronunţarea unei încheieri care să constate 

transferul  şi să oblige emitentul la plata unei amenzi judiciare.  

Intervenţia instanţei în această materie, spre deosebire de reglementarea 

CPC, este de natură a genera dosare noi pe rolul judecătoriilor.    

(relativ) 

Civil  NCPC 783 NCPC consacră o procedură nouă, care permite desfiinţarea popririi  de 

către instanţa de executare, atunci când cauza în temeiul căreia s-a 

înfiinţat poprirea validată a încetat să mai existe.  Sub imperiul CPC, 

executorul judecătoresc este competent să constate încetarea popririi, 

indiferent dacă aceasta a fost sau nu validată. 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere imediată mică 

Civil  NCPC 1011-1018 Introducerea unei noi proceduri, respectiv procedura privind cererile de 

valoare redusă, ar putea conduce, prin prisma regulilor simplificate ce 

facilitează obţinerea într-un termen accelerat a unui titlu executoriu, la 

încărcarea rolului judecătoriilor cu dosare suplimentare, inclusiv cu 

dosare formate prin eventuala disjungere a cererilor reconvenţionale, 

dosare care vor trebui judecate în mod separat.  În ceea ce priveşte 

aprecierea gradului efectiv de încărcare a rolului judecătoriilor, se are în 

vedere şi faptul că, actualmente, potrivit CPC, aceste instanţe soluţionau 

în primă instanţă cauzele având o valoare de până în 100.000 RON 

necuantificabil  

(relativ) 

anulată imediată nu se aplică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

inclusiv, în materie comercială şi o valoare de până în 500.000 RON, în 

materie civilă.  

Civil  NCPC 1052, 1055, 

1065, 1066 

Dispoziţiile NCPC în materia procesului civil internaţional 

reglementează noi cazuri în care competenţa soluţionării unor procese 

poate reveni judecătoriilor (cazurile în care instanţele române devin 

competente ca urmare a neinvocării excepţiei de necompetenţă în 

termenul legal, cazurile în care instanţele române devin competente, ca 

urmare a incidenţei instituţiei forului de necesitate, cazul proceselor 

referitoare la contracte încheiate cu consumatorii cu domiciliu/reşedinţa 

obişnuită în România, cazul proceselor privind  răspunderea civilă pentru 

prejudiciile cauzate de produse originare din România, indiferent de 

cetăţenia victimei).  

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

Civil  NCPC 33 NCPC permite formularea unei acţiuni în justiţie pentru ocrotirea unui 

interes care nu este născut, dacă titularul acţiunii îndeplineşte anumite 

condiţii (urmăreşte să prevină încălcarea unui drept sau preîntâmpinarea 

unei pagube care nu s-ar putea repara).   

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată mică 

Civil  NCPC 55 NCPC extinde sfera persoanelor care pot sta în judecată la toate necuantificabil  creştere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, cu condiţia 

să fie constituite conform legii.  

(absolut) 

Civil NCPC 358 Spre deosebire de CPC, sub imperiul căruia instanţa delega un executor 

pentru efectuarea procedurii constatării unei situaţii de fapt, NCPC 

permite executorului să  realizeze constatarea fără aprobarea prealabilă a 

instanţei, dacă partea adversă nu refuză să îşi dea concursul sau acordul 

cu privire la efectuarea acestei constatări, iar un astfel de acord este 

necesar.  

necuantificabil  

(absolut) 

reducere imediată mică 

Civil NCPC 498 NCPC prevede că o  hotărâre împotriva căreia s-a exercitat o contestaţie 

în anulare nu mai poate fi atacată de aceeaşi parte cu o nouă contestaţie 

în anulare, chiar dacă se invocă alte motive, interzicând astfel 

promovarea de contestaţii în anulare succesive, cu consecinţa degrevării 

rolului judecătoriilor. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere imediată mică 

Civil  NCPC 503 

alin.(1) 

Art.503 alin.(1) pct.11 NCPC introduce un nou motiv de revizuire a 

hotărârilor judecătoreşti (şi anume, dacă, după ce hotărârea a devenit 

definitivă, Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate 

invocată în cauză).  Întrucât, invocarea excepţiei de neconstituţionalitate 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere  întârziată  mică  
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

nu mai atrage suspendarea judecării cauzei pe durata soluţionării 

acesteia,  creşte, teoretic, riscul ca deciziile Curţii Constituţionale să fie 

pronunţate după  soluţionarea definitivă a procesului.  Cu toate acestea, 

consecinţele asupra gradului de încărcare a judecătoriilor depind de 

numărul deciziilor Curţii Constituţionale prin care se admit excepţiile de 

neconstituţionalitate ridicate în faţa acestor instanţe şi care sunt 

pronunţate după finalizarea proceselor prin hotărâre definitivă. Precizăm 

că, în practică, este de aşteptat ca numărul excepţiilor de 

neconstituţionalitate invocate să scadă, deoarece, în lipsa efectului 

suspensiv, părţile nu mai sunt tentate să utilizeze acest mijloc procesual 

în scopul tergiversării soluţionării cauzelor. 

Civil  NCPC 503 

alin.(2) 

Art.503 alin.(2) NCPC consacră posibilitatea  exercitării revizuirii şi în 

cazul hotărârilor judecătoreşti care nu evocă fondul, în anumite situaţii şi 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere  întârziată  mică  
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

condiţii, aspect care ar putea avea ca impact o încărcare a rolului 

judecătoriilor cu cereri de revizuire întemeiate pe acest text
8
.  

Civil  NCPC 534  NCPC extinde sfera litigiilor arbitrabile, incluzând şi anumite cereri 

nepatrimoniale. Reglementarea creează premisele degrevării 

judecătoriilor de soluţionarea unor litigii nepatrimoniale, reducând astfel 

gradul de încărcare a acestor instanţe. 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere   întârziată  mică  

Civil NCPC 615
9
 NCPC permite executarea directă, fără intervenţia executorului 

judecătoresc şi a instanţei de executare în cazul executării anumitor 

obligaţii (obligaţii de a face, precum înscrierea sau radierea unui drept, 

act sau fapt dintr-un registru public, emiterea unei autorizaţii, eliberarea 

unui certificat sau predarea unui înscris, etc.).  Această prevedere va avea 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată mică 

                                                      

 

8 Cu titlu de exemplu, precizăm că nu evocă fondul hotârârea de declinare a competenţei, hotărârea de expedient, hotărârea prin care se respinge sau se anulează apelul sau recursul în temeiul unei 

excepţii procesuale (ca neregulat introdus, ca tardiv, ca netimbrat), hotărârea prin care s-a constatat nulitatea recursului, hotărârea prin care s-a respins o contestaţie în anulare sau revizuire, hotărârea 

de perimare, hotărârile de casare intermediare, prin care s-a admis recursul şi s-a casat cu reţinere sau cu trimitere ori cele prin care s-a admis apelul, s-a anulat sentinţa şi s-a dat termen pentru 

evocarea fondului, hotărârile prin care s-a admis recursul şi s-a modificat hotărârea pentru greşita aplicare sau interpretare a legii, păstrându-se situaţia de fapt. 
9 Potrivit Proiectul LPA NCPC, conţinutul art.615 NCPC se regăseşte în cuprinsul art.613 NCPC.  
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

drept consecinţă decongestionarea judecătoriilor de dosarele privind 

învestirea cu formulă executorie
10

 şi încuviinţarea executării unor titluri 

ce consacră astfel de obligaţii
11

. 

Civil  NCPC 702  NCPC prevede în mod expres interdicţia introducerii unei noi contestaţie 

la executare în baza unor motive care existau deja la data formulării 

primei contestaţii.  Această prevedere este susceptibilă de a duce la 

degrevarea judecătoriilor de contestaţii la executare succesive, după 

respingerea unei prime contestaţii.  

necuantificabil  

(absolut) 

reducere imediată  mică 

Civil  NCPC 858, 859, 

865 

Introducerea unor noi reguli privind depunerea titlurilor de creanţă, 

precum şi cu privire la procedura de conciliere în cazul distribuirii 

sumelor obţinute din executare, este de natură să limiteze numărul 

contestaţiilor la executare, în special din partea terţilor, cu privire la 

distribuirea sumelor obţinute din executare.  Această schimbare poate 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere întârziată mică 

                                                      

 

10 Proiectul LPA NCPC prevede eliminarea instituţiei învestirii cu formulă executorie, pe cale separată, a titlurilor executorii.  
11 Potrivit Proiectului LPA NCPC, creditorul este îndreptăţit, totuşi, să recurgă la procedura de executare silită în ipoteza în care respectivele obligaţii de a face nu sunt aduse la îndeplinire fără 

concursul executorului judecătoresc. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

duce la o degrevare a judecătoriilor de contestaţii la executare formulate 

de creditorii îndreptăţiţi să participe la distribuire. 

Civil  NCPC 887 NCPC conferă în mod expres executorului vocaţia legală de a evacua nu 

numai pe debitor, ci şi persoanele care ocupă imobilul în fapt ori fără un 

titlu opozabil creditorului (în vreme ce prevederile CPC, într-o 

interpretare restrictivă adoptată de multe ori în practică, permit 

executorului să evacueze numai pe debitor).  Această prevedere se 

aşteaptă a avea ca impact reducerea numărului de dosare aflate pe rolul 

judecătoriilor, eliminând necesitatea formulării de către creditor de 

acţiuni în evacuare împotriva terţilor care, alături de debitor, ocupă 

imobilul în fapt ori fără a dispune de un titlu opozabil creditorului. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere întârziată mică 

Civil  NCPC 671 În situaţia specială în care identificarea bunurilor supuse executării şi 

actele de executare se vor efectua la domiciliul unei alte persoane decât  

debitorul,  potrivit noilor reglementări ale NCPC executorul trebuie să 

obţină şi autorizarea prealabilă a instanţei de executare (care se acordă o 

dată cu încuviinţarea executării ori pe cale separata).  Această cerinţă 

poate crea un volum de muncă suplimentar pentru instanţele de 

executare.  Datorită estimării unei frecvenţe  reduse a cererilor de 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere   imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

identificare a bunurilor situate la domiciliul unui terţ, impactul aferent 

este considerat a fi redus.  

Civil  NCPC 680 NCPC introduce dreptul la intervenţie al creditorilor în procedurile de 

executare iniţiate de alţi creditori, în anumite condiţii.  Încheierile 

instanţei de executare prin care se admite o astfel de intervenţie nu pot fi 

atacate, iar încheierile de respingere a intervenţiei pot fi atacate doar cu 

apel.  Noua instituţie va determina o posibilă creştere a gradului de 

încărcare a rolului judecătoriilor şi tribunalelor. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere   imediată  mică 

Civil  NCPC 916 NCPC consacră posibilitatea exercitării revizuirii şi contestaţiei în 

anulare împotriva  hotărârii pronunţate în materia  divorţului, cu excepţia 

situaţiei în care unul dintre soţi s-a recăsătorit.  Această reglementare 

poate determina o creştere a numărului de dosare având acest obiect, pe 

rolul judecătoriilor.  

necuantificabil 

( absolut) 

creştere  întârziată mică 

Civil  NCPC 917 NCPC reflectă reglementările relevante ale NCC privind  divorţul pe cale 

administrativă sau notarială, ceea ce poate avea impact asupra gradului 

de încărcare a instanţelor.  Precizăm că, prin Legea nr.202/2010, a fost 

introdus deja divorţul pe cale administrativă sau notarială.  Se poate 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere  imediată medie 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

anticipa o scădere a cazurilor de divorţ prin acordul părţilor fără copii 

minori, datorită posibilităţii soţilor de a opta pentru divorţul pe cale 

administrativă
12

. 

Civil  NCPC 41 Creşterea numărului motivelor de incompatibilitate a judecătorilor, 

aplicabile de asemenea şi procurorilor şi grefierilor, poate determina un 

număr mai mare de cereri de abţinere/recuzare, generând un mai mare 

grad de încărcare al instanţelor. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere  imediată mică 

Civil NCPC 453 

alin.(3) 

NCPC reglementează în mod expres posibilitatea părţilor să exercite 

concomitent căile extraordinare de atac, ceea ce poate determina o 

încărcare a rolurilor judecătoriilor cu astfel de cauze, concentrate pe o 

perioadă de timp mult mai scurtă. 

necuantificabil 

(relativ) 

creştere întârziată mică 

Civil  NCPC 497 NCPC instituie posibilitatea formulării contestaţiei în anulare împotriva necuantificabil creştere întârziată  mică 

                                                      

 

12 În acest sens, LPA NCC prevede că divorţul prin acordul soţilor poate fi constatat de notarul public şi în cazul în care există copii minori născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, 

dacă soţii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi, stabilirea locuinţei copiilor după 

divorţ, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii, precum şi stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi 

pregătire profesională a copiilor. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

hotărârilor definitive, atunci când contestatorul nu a fost legal citat şi nici 

nu a fost prezent la termenul la care a avut loc judecata, extinzând sfera 

situaţiilor în care se poate exercita această cale de atac.   

(absolut) 

Civil  NCPC 722 NCPC introduce o nouă categorie de cereri care se pot formula la 

instanţele de executare, în legătură cu sechestrul bunurilor aflate în 

mâinile terţilor: atunci când terţul nu recunoaşte dreptul debitorului 

asupra bunurilor,  NCPC prevede  posibilitatea creditorului de a formula 

o cerere în faţa instanţei de executare, pentru autorizarea continuării 

sechestrului respectivelor bunuri.  

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

Civil  NCPC 901 În executarea hotărârilor date în cauzele cu minori,  în ipoteza refuzului 

categoric al minorului de a  părăsi pe debitor ori a aversiunii manifestate 

faţă de creditor, NCPC prevede obligaţia executorului judecătoresc de a 

consemna aceste împrejurări într-un proces-verbal, comunicat părţilor şi 

autorităţii competente.  În astfel de cazuri, NCPC conferă instanţei de la 

locul unde se află minorul competenţa de a dispune  dacă măsurile ce fac 

obiectul executării se menţin sau nu.   

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

Civil NCPC 926 NCPC transferă atribuţia  numirii curatorului pentru interzisul necuantificabil  creştere întârziată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

judecătoresc de la autoritatea tutelară la instanţa de tutelă şi instituie 

obligativitatea numirii unui curator, în vederea reprezentării în instanţă a 

celui a cărui punere sub interdicţie se solicită, în situaţia în care starea 

acestuia de sănătate împiedică prezenţa sa personală la proces.  

(relativ) 
13

 

Civil NCPC 932 NCPC instituie în sarcina preşedintelui instanţei sesizate cu o cerere de 

declarare a morţii unei persoane obligaţia de a sesiza instanţa de tutelă de 

la ultimul domiciliul cunoscut al acesteia, în vederea numirii unui 

curator. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată

14
 

mică 

Civil  NCPC 995 NCPC instituie posibilitatea creditorului de a formula o cerere în anulare 

împotriva încheierii prin care executorul judecătoresc constată efectuarea 

plăţii şi liberarea debitorului, reglementare ce poate avea drept consecinţă 

încărcarea rolului judecătoriilor cu atare cereri. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată  mică 

                                                      

 

13 În acest sens, potrivit LPA NCC, până la reglementarea prin lege a organizării şi funcţionării instanţei de tutelă, atribuţiile acesteia sunt îndeplinite de instanţele, secţiile sau, după caz, completele 

specializate pentru minori şi familie.  
14 Aspectele menţionate la art.926 NCPC cu privire la instanţa de tutelă sunt valabile şi în ceea ce priveşte art.932NCPC. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil Proiect 

LPA 

NCPC 

941 Proiectul LPA NCPC prevede modificarea dispoziţiilor art.941 alin.(1) 

NCPC, stabilind faptul că, în scopul formulării cererii de instituire a 

sechestrului asigurător, creditorul nu este dator să individualizeze 

bunurile asupra cărora solicită să se înfiinţeze sechestrul.  Simplificarea, 

din perspectiva creditorului, a condiţiilor privind formularea cererii de 

instituire a sechestrului asigurător, ar putea atrage încărcarea rolului 

judecătoriilor cu cereri având atare obiect
15

. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

Civil Proiect 

LPA 

NCPC 

958 Proiectul LPA NCPC prevede modificarea dispoziţiilor art.958 NCPC, 

prin introducerea unui nou alineat, respectiv alin.(2), prevăzând că, în 

cererea de poprire bancară, creditorul nu este dator să individualizeze 

terţii popriţi cu privire la care solicită să se înfiinţeze poprirea.  

Simplificarea, din perspectiva creditorului, a condiţiilor privind 

necuantificabil 

 (absolut) 

creştere imediată mică 

                                                      

 

15 Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor art.941 alin.(1) NCPC.  De asemenea, Proiectul LPA NCPC preconizează şi modificarea dispoziţiilor art.941 NCPC, prin introducerea 

unui nou alineat, respectiv (21), prevăzând că încheierea prin care se soluţionează cererea de sechestru se comunică creditorului de îndată de către instanţă, iar debitorului de către executorul 

judecătoresc odată cu luarea măsurii, încheierea  fiind supusă numai apelului, în termen de 5 zile de la comunicare, la instanţa ierarhic superioară.  Modificarea dispoziţiilor art.941 în sensul avut în 

vedere de Proiectul LPA NCPC nu va avea un impact asupra numărului efectiv de dosare pe rolul judecătoriilor, ci asupra volumului de activitate a personalului auxiliar, care va fi degrevat de 

atribuţiile de comunicare a încheierii prin care se admite cererea de sechestru asigurător.  
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

formularea cererii de instituire a popririi bancare, poate atrage încărcarea 

suplimentară a rolului judecătoriilor cu cereri având atare obiect
16

. 

Civil  NCPC 1035-1038 NCPC instituie o nouă procedură privitoare la înscrierea în cartea 

funciară a drepturilor reale imobiliare dobândite în temeiul uzucapiunii, 

ce urmează a fi soluţionată, în primă instanţă, de judecătorii.  Având în 

vedere celeritatea şi facilitatea în sine a procedurii nou-instituite se 

creează premisele îngistrării unui număr considerabil de astfel de cauze 

şi, implicit, ale reducerii numărului de cauze având ca obiect constatarea 

dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune în procedura de drept 

comun.  

necuantificabil  

(absolut) 

anulată imediată nu se aplică   

Civil  NCPC 58 NCPC extinde cazurile de coparticipare activă şi pasivă şi la ipoteza în 

care între drepturile şi obligaţiile părţilor există o strânsă legătură.  O 

atare reglementare va diminua numărul de dosare şi va facilita 

administrarea probelor.  

necuantificabil  

(absolut) 

reducere  imediată mică   

                                                      

 

16 Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor art.958 NCPC. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil  NCPC 626 NCPC consacră o categorie nouă de înscrisuri care pot fi învestite  cu 

formulă executorie, creând premisele  de creştere a numărului de dosare 

referitoare la proceduri de executare  (ex: contestaţii la executare, 

contestaţiile la titlul executoriu pentru motivele prevăzute la art.702 

alin.(2) NCPC etc.).  Pe de altă parte, aceasta prevedere va conduce la 

degrevarea instanţelor de soluţionarea acţiunilor pornite de creditori 

pentru a obţine un titlu executoriu reprezentat de hotărârea împotriva 

debitorului, întrucât înscrisul autentificat acordat creditorului are deja 

valoarea unui titlu executoriu.  Este de aşteptat ca gradul de 

decongestionare a instanţelor să depăşească nivelul de încărcare a 

acestora prin contestaţii la executare formulate de debitorii împotriva 

cărora se execută titluri executorii care nu sunt hotărâri judecătoreşti, 

întrucât nu toţi debitorii vor formula contestaţii la executare
17

.  

necuantificabil  

(absolut) 

reducere  imediată   mică 

Civil Proiect 643 Proiectul LPA NCPC reglementează cu caracter de noutate instituţia necuantificabil creştere imediată mică 

                                                      

 

17 Proiectul LPA NCPC reglementează revenirea la sistemul instituit de CPC cu privire la înscrisurile autentice care pot fi puse în executare silită, respectiv numai înscrisurile care constată o creanţă 

certă, lichidă şi exigibilă.  Analiza cu privire la impactul reglementării art.626 NCPC îşi păstrează valabilitatea doar în măsura în care LPA nu ar implementa modificările preconizate.  
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

LPA 

NCPC 

înlocuirii, de către instanţa de executare, a executorului judecătoresc cu 

un alt executor indicat de către creditor.  Înlocuirea se dispune la cererea 

creditorului justificată de motive temeinice.  Această procedură creează 

posibilitatea creşterii numărului de dosare pe rolul judecătoriilor, 

instanţele competente să soluţioneze astfel de cereri.  

(absolut) 

Civil NCPC 903 NCPC stabileşte competenţa exclusivă a Judecătoriei Sectorului 5 

Bucureşti de a soluţiona cererile de divorţ în ipoteza în care niciuna din 

părţi nu are domiciliul în România, iar soţii nu au convenit să depună 

cererea de divorţ la o altă judecătorie.
18

 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere în 

ceea ce 

priveşte 

Judecătoria 

Sectorului 5 

Bucureşti/ 

reducere în 

ceea ce 

imediată mică 

                                                      

 

18 În prezent, potrivit CPC, în cazul în care ambele părţi au domiciliul în străinătate, este competentă să judece cererea de divorţ instanţa reşedinţei din ţară a pârâtului, iar dacă acesta nu are reşedinţa 

cunoscută, instanţa reşedinţei reclamantului.  În situaţia în care niciuna dintre părţi nu are reşedinţa în ţară, în conformitate cu prevederile Legii nr.105/1992, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti este 

competentă să se pronunţe asupra divorţului. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

priveşte 

Judecătoria 

Sectorului 1 

Bucureşti 

Penal NCPP 26 Instanţa penală are posibilitatea de a disjunge acțiunea civilă, înaintând-o 

instanței civile, mult mai usor decât în reglementarea actuală, ori de câte 

ori soluționarea acţiunii civile ar împieta asupra bunei desfășurări a 

procesului penal.  Ca atare, există posibilitatea să crească gradul de 

încărcare al judecătoriilor, prin sporirea numărului acțiunilor civile 

disjunse din cauze penale privind prejudicii de până la 100.000 RON 

inclusiv19.  

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

Penal NCPP 26, 478, 

486 

Art.478 NCPP reglementează procedura specială a acordului de 

recunoaştere a vinovăţiei.  În acest caz, acordul de recunoaştere intervenit 

între procuror şi inculpat reprezintă act de sesizare a instanţei, iar instanţa 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

                                                      

 

19 Prin Proiectul LPA NCPP se modifică Art.26 alin.(1), în sensul că instanţa poate dispune disjungerea acţiunii civile când soluţionarea acesteia determină depăşirea termenului rezonabil pentru 

soluţionarea acţiunii penale.  Ca urmare, regula nu mai este disjungerea, ci rămânerea în competenţa instanţei penale. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = schimbă reglementările utilizate în prezent în 

practică, fiind susceptibile de aplicare imediată; 

Impact pe termen mediu = efectele vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

se pronunţă asupra acordului.  În cazul admiterii acordului de 

recunoaştere, dacă părţile nu soluţionează amiabil acţiunea civilă, aceasta 

va fi disjunsă şi înaintată instanţei civile competente.  În consecinţă, 

această soluţie legislativă poate conduce la o creştere a numărului de 

dosare pe rolul judecătoriilor având ca obiect astfel de acţiuni civile 

privind prejudicii de până la 100.000 RON inclusiv. 
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Elemente de impact identificate pentru tribunale 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 92, 93 Toate cauzele civile având ca obiect cereri evaluabile în bani cu o valoare 

de peste 100.000 RON vor fi de competenţa tribunalelor (spre deosebire 

de situaţia actuală, când judecătoriile sunt competente să soluţioneze litigii 

în materie civilă al căror obiect are o valoare de până la 500.000 RON 

inclusiv).  Această modificare va conduce la diminuarea rolului 

judecătoriilor şi creşterea corespunzătoare a rolului tribunalelor ca primă 

instanţă, prin operarea transferului de competenţă în soluţionarea litigiilor 

civile al căror obiect are o valoare cuprinsă între 100.001 – 500.000 RON.  

cuantificabil
20

 creştere imediată mare 

Civil NCPC 92, 93 Soluţionarea tuturor apelurilor împotriva hotărârilor pronunţate în cauzele 

civile al căror obiect are o valoare situată între 100.001 RON şi până la 

500.000 RON este transferată din competenţa tribunalelor în cea a curţilor 

de apel.  

cuantificabil reducere medie mare 

                                                      

 

20 În acest caz, întrucât nu sunt disponibile date cu privire la numărul total al cauzelor civile având ca obiect cereri evaluabile de până la 100.000 RON înregistrate pe rolul judecătoriilor (datele 

disponibile se referă la cauze civile evaluabile al căror obiect este de până la 500.000 RON), cuantificarea s-a realizat sub forma unei estimări, pe baza informaţiilor primite de la CSM cu privire la 

apelurile în cauze civile înregistrate pe rolul tribunalelor (apelurile privind litigii al căror obiect are o valoare de peste 100.000 RON. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 92, 93 Conform NCPC, toate cauzele cu o valoare de până la 100.000 RON 

soluţionate în primă instanţă de judecătorii se supun căii de atac a apelului 

– soluţionat în complet de 2 judecători – de tribunale (în prezent, aceste 

cauze se supun căii de atac a recursului – soluţionat în complet de 3 

judecători – de tribunale).  

cuantificabil reducere medie mare 

Civil NCPC 93 Trec din competenţa judecătoriilor în cea a tribunalelor orice alte cauze 

care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe – tribunalul devine 

instanţa cu aşa-numita „competenţa generală” pentru judecarea cauzelor în 

primă instanţă.
21

 

parţial 

cuantificabil 

creştere imediată mare 

Civil NCPC 92, pct.1 

lit. c),  d), 

i), 477 

Spre deosebire de CPC, hotărările pronunţate de judecătorii în cererile 

introduse pe cale principală privind pensii de întreţinere, cererile 

referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, precum şi cele 

posesorii nu  mai sunt supuse recursului, ci numai apelului.  Prin urmare, 

modificarea va determina o reducere a gradului de încărcare a 

necuantificabil  

(relativ) 

 

reducere medie medie 

                                                      

 

21 Spre exemplu, cauzele privind declararea judecătorească a morţii sau cele privind punerea sub interdicţie vor trece din competenţa judecătoriilor în cea a tribunalelor.  Cu privire la aceste cereri, 

NCPC sau NCC nu stabilesc in mod expres instanta competenta din punct de vedere material. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

judecătorilor de la nivelul tribunalelor în condiţiile în care apelul se judecă 

în complet de 2 judecători, spre deosebire de recurs, care se judecă în 

complet de 3 judecători. 

Civil NCPC 92 pct.1 lit. 

i) şi k)  

Spre deosebire de CPC, hotărările pronunţate de judecătorii  în cauze 

privind cererile de împărţeală judiciară, sunt supuse numai apelului, 

indiferent de valoarea masei partajabile.  Prin urmare, tribunalele nu vor 

mai soluţiona recursuri împotriva hotărârilor  pronunţate de judecătorii în 

litigiile privind cererile de împărţeală judiciară indiferent de valoarea 

masei partajabile, care vor fi supuse doar apelului.  

necuantificabil  

(relativ) 

 

 

reducere medie medie 

Civil NCPC 93 pct.1 lit. 

a) şi j) 

Cererile în materia succesorală, altele decât cele care privesc ieşirea din 

indiviziunea succesorală, atunci când valoarea obiectului este până la 

100.000 RON rămân în competenţa judecătoriilor, iar când valoarea 

obiectului depăşeşte 100.000 RON, precum şi cererile din această materie 

neevaluabile în bani, trec în competenţa de primă instanţă a  tribunalelor, 

având în vedere că NCPC nu mai prevede competenţa judecătoriei de a 

soluţiona cereri în această materie, indiferent de valoarea obiectului 

respectivelor cereri.  Pe de altă parte, tribunalele vor fi degrevate de 

soluţionarea apelurilor în cauze privind acţiuni neevaluabile în materie 

necuantificabil  

(relativ) 

 

 

reducere medie medie 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

succesorală, precum şi în cauze privind cereri în materie succesorală 

având o valoare de peste 100.000 RON, altele decât cele care privesc 

ieşirea din indiviziune. 

Civil NCPC 93 pct.1 lit. 

a) şi j), 460 

Hotărârile pronunţate de judecătorii în materie succesorală atunci când 

obiectul cererii are o valoare de până la 100.000 RON vor fi supuse numai 

apelului la tribunal, spre deosebire de actuala reglementare, când astfel de 

hotărâri se supun recursului la tribunal.  Urmare a înlocuirii căii de atac, 

volumul de activitate a judecătorilor de la tribunale se va diminua.  

necuantificabil  

(relativ) 

 

 

reducere medie medie 

Civil NCPC 93, pct.1 

lit. i), 

Cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare rămân în 

competenţa tribunalelor, în primă instanţă. 

nu e cazul 

 

nu e cazul  nu e 

cazul 

nu e cazul  

Civil NCPC 93 pct.1 lit. 

j) 

Cererile neevaluabile în bani în materie civilă, cu excepţia celor privind 

obligaţia de „a face”,  precum şi cererile în materia fondului funciar, 

inclusiv cele petitorii sau posesorii formulate de terţii vătămaţi în 

drepturile lor trec din competenţa judecătoriilor în competenţa 

tribunalelor, ca urmare a stabilirii plenitudinii de competenţă a 

tribunalelor.  Prin urmare, tribunalele vor fi degrevate de soluţionarea 

apelurilor împotriva hotărârilor pronunţate în astfel de cauze, pe care le 

necuantificabil  

(relativ) 

 

 

 

reducere imediată medie 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

vor soluţiona în primă instanţă.  

Civil NCPC 941, 957, 

958 959, 

962 

 

NCPC păstrează regula din legislaţia actuală cu privire la competenţa în 

materia măsurilor asigurătorii, în sensul că cererile în această materie se 

adresează instanţei competente să judece fondul (judecătorii, tribunale, 

curţi de apel).  În ceea ce priveşte căile de atac în această materie, NCPC 

prevede înlocuirea recursului cu apelul în cauzele soluţionate de 

judecătorii şi tribunale în primă instanţă.  Prin urmare, tribunalele vor fi 

degrevate de soluţionarea recursurilor împotriva hotărârilor pronunţate de 

judecătorii, urmând să soluţioneze doar apeluri în această materie. 

necuantificabil  

(relativ) 

 

 

reducere medie mică 

Civil NCPC 137 Se transferă din competenţa ÎCCJ la tribunale cererile de strămutare pentru 

motive de bănuială legitimă cu privire la cauze aflate în curs de 

soluţionare pe rolul judecătoriilor.
22

  

necuantificabil 

(relativ) 

creştere imediată mare 

Civil NCPC 515 NCPC instituie competenţa oricărei instanţe învestite cu soluţionarea necuantificabil  creştere medie medie 

                                                      

 

22 Potrivit Proiectului LPA NCPC, se elimină competenţa tribunalului de a soluţiona cereri de strămutare, ce fusese introdusă prin NCPC, această competenţă revenind curţilor de apel; în măsura în 

care această dispoziţie din Proiectul LPA NCPC va intra în vigoare, analiza de mai sus nu va mai fi relevantă. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

cauzei de a judeca nou introdusa contestaţie privind tergiversarea 

procesului, prin care, invocându-se încălcarea dreptului la soluţionarea 

procesului într-un termen optim şi previzibil, se poate solicita luarea 

măsurilor în vederea înlăturării acestei situaţii.  Întrucât, în ansamblul său, 

procedura se doreşte a avea un rol important în accelerarea judecării 

cauzelor, se poate anticipa că părţile vor apela frecvent la aceasta, 

generând încărcarea rolului tribunalelor.  

(absolut) 

Civil NCPC 518 Plângerile împotriva încheierilor pronunţate de  judecătorii prin care s-a 

respins contestaţia privind tergiversarea procesului urmează să fie 

soluţionate de tribunal, ca instanţă superioară, în complet de 3 judecători
23

.  

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată medie 

Civil NCPC 92 Numărul cauzelor având ca obiect obligaţiile de “a face” în materie 

comercială, precum şi al cauzelor privind evacuări din spaţiile comerciale 

necuantificabil reducere imediată medie 

                                                      

 

23 Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor art.517 NCPC, stabilind că, în vederea asigurării celerităţii, dosarul cauzei se va trimite instanţei ierarhic superioare, în copie 

certificată, în scopul soluţionării plângerii împotriva încheierii, prin care s-a respins, ca neîntemeiată, contestaţia privind tergiversarea procesului.  În egală măsură, ca o garanţie suplimentară a 

celerităţii, Proiectul LPA NCPC prevede că formularea plângerii nu suspendă judecata, iar încheierile prin care se soluţionează contestaţia privind tergiversarea procesului, respectiv  plângerea, se 

motivează în termen de 5 zile de la pronunţare, dispoziţii ce nu vor avea un impact asupra gradului efectiv de încărcare a rolului tribunalelor, ci asupra volumului de activitate a personalului auxiliar 

şi a judecătorilor. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

de pe rolul judecătoriilor va creşte, în vreme ce tribunalele (secţiile 

comerciale) vor fi degrevate de soluţionarea în primă instanţă a litigiilor 

menţionate şi, în mod corespunzător, vor soluţiona apelurile împotriva 

hotărârilor pronunţate de judecătorii în astfel de cauze
24

. 

(relativ) 

Civil Proiect 

LPA 

NCPC 

Titlul II, 

Art.10 

Proiect 

LPA NCPC 

În Proiectul LPA NCPC se prevede eliminarea instituţiei învestirii cu 

formulă executorie a titlurilor executorii, pe cale separată, prealabil 

încuviinţării executării silite.  Potrivit art.656 NCPC, în varianta 

modificată de Proiectul LPA NCPC, formula executorie este inclusă în 

partea finală a încheierii de încuviinţare a executării silite.  Această 

modificare preconizată ar putea conduce la decongestionarea tribunalelor, 

instanţe care ar fi fost competente să judece  (i) recursul împotriva 

încheierilor judecătoriilor de respingere a cererilor de învestire cu formulă 

executorie, (ii) apelul împotriva hotărârilor de soluţionare a contestaţiilor 

la executare împotriva încheierilor de învestire cu formulă executorie.  

cuantificabil reducere medie mică 

                                                      

 

24 În conformitate cu dispoziţiile art.2821  CPC, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.202/2010, hotărârile în cauze privind evacuarea în materie comercială nu sunt supuse apelului.  În prezent, 

astfel de hotărâri pot fi atacate cu recurs, la curţile de apel. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 692 NCPC oferă posibilitatea promovării de către debitori în faţa instanţei de 

executare a cererilor de restrângere a executării silite în situaţia în care 

creditorul urmăreşte mai multe bunuri mobile sau imobile a căror valoare 

este vădit excesivă în raport cu creanţa ce urmează a fi satisfăcută.  

Prevederea este susceptibilă de a genera dosare noi pe rolul tribunalelor, 

care se vor pronunţa în apel asupra hotărârilor date de instanţa de 

executare în soluţionarea unor astfel de cereri.  

necuantificabil  

(absolut) 

creştere medie  mică 

Civil NCPC 790-792 NCPC reintroduce urmărirea veniturilor generale ale imobilelor, 

modificare ce este de aşteptat să genereze dosare noi pe rolul tribunalelor, 

ca instanţe de control judiciar împotriva hotărârilor judecătoriei în cauze 

privind: respingerea încuviinţării urmăririi veniturilor generale ale 

imobilelor, contestaţia la executare împotriva încheierii de învestire cu 

formulă executorie a titlului
25

 sau împotriva actelor de executare nelegale.  

necuantificabil 

( relativ) 

creştere medie  mică 

Civil NCPC 845 Spre deosebire de vechea reglementare, NCPC prevede necesitatea necuantificabil  creştere medie mică  

                                                      

 

25 Proiectul LPA NCPC elimină instituţia învestirii cu formulă executorie, pe cale separată, prealabil încuviinţării executării silite. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

obţinerii de către adjudecatar a învestirii cu formulă executorie a actului 

de adjudecare.  Prevederea legală este susceptibilă de a genera dosare noi 

pe rolul tribunalelor, ca instanţe competente a soluţiona recursurile 

împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în primă instanţă, prin care 

s-a respins învestirea cu formulă executorie a actului de adjudecare
26

.  

(relativ) 

Civil Proiect 

LPA 

NCPC 

999 alin.(2) Proiectul LPA NCPC prevede modificarea dispoziţiilor art.999 alin.(2) 

NCPC, prin eliminarea creanţelor care izvorăsc din contractele încheiate 

între întreprinzători şi consumatori din categoria celor care nu sunt incluse 

în sfera de aplicare procedurii ordonanţei de plată.  În ipoteza instituirii 

posibilităţii părţilor de a recurge la procedura ordonanţei de plată inclusiv 

în cazul creanţelor care izvorăsc din contractele încheiate între 

întreprinzători şi consumatori, se pot crea premisele încărcării rolului 

tribunalelor
27

.   

necuantificabil  

(relativ) 

creştere imediată medie 

                                                      

 

26 Proiectul LPA NCPC elimină instituţia învestirii cu formulă executorie, pe cale separată, prealabil încuviinţării executării silite. 
27 Proiectul LPA NCPC prevede modificarea dispoziţiilor art.999 alin.(2) NCPC. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil Proiect 

LPA 

NCPC 

1008 Proiectul LPA NCPC prevede modificarea dispoziţiilor art.1008, 

prevăzând că, în cazul în care debitorul nu contestă creanţa prin 

întâmpinare, ordonanţa va fi emisă în termen de cel mult 45 de zile de la 

data introducerii cererii.  Configuraţia art.1008 NCPC avută în vedere de 

Proiectul LPA NCPC poată să determine încărcarea suplimentară a rolului 

tribunalelor cu dosare având ca obiect procedura ordonanţei de plată 

concentrate pe o perioadă de timp mai scurtă
28

.  

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată mică 

Civil NCPC 1009 NCPC instituie dreptul creditorului de a promova acţiune în anulare, atât 

împotriva ordonanţei de plată prin care s-au admis în parte pretenţiile sale, 

cât şi împotriva încheierilor prin care s-a respins în întregime ordonanţa de 

plată, situaţie în care se poate anticipa o creştere a numărului de cauze 

având acest obiect pe rolul tribunalelor.  

necuantificabil 

(relativ) 

creştere medie medie 

Civil NCPC 82, 83  Condiţiile mai restrictive în ceea ce priveşte reprezentarea persoanelor necuantificabil  reducere imeditată medie 

                                                      

 

28 Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor art.1008 NCPC. De asemenea, Proiectul LPA NCPC prevede că termenul de 45 de zile pentru emiterea ordonanţei de plată nu 

cuprinde perioada necesară pentru comunicarea actelor de procedură şi nici întârzierea cauzată de creditor, inclusiv ca urmare a modificării sau completării cererii. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

fizice, persoanelor juridice şi a entităţilor fără personalitate juridică 

constituite conform legii ar putea avea drept consecinţă reducerea 

numărului de dosare aflate pe rolul tribunalelor în primă instanţă, deoarece 

constrângerile financiare ar putea împiedica justiţiabilii să apeleze la 

serviciile juridice de specialitate ale unui avocat/consilier juridic29.  

(absolut) 

Civil NCPC 877 Prezumţia că obligaţia de evacuare a imobilului operează atunci când 

există obligaţia de a preda, a lăsa în posesie sau în folosinţă acel imobil, 

ori de a respecta o hotărâre judecătorească de atribuire a acestuia, ar urma 

să degreveze tribunalele de soluţionarea acţiunilor în evacuare aflate în 

competenţa acestor instanţe, formulate de deţinătorul unui titlu real – 

obţinut pe cale judiciară - asupra  imobilului.  De asemenea, reducerea 

numărului de cauze aflate în competenţa de primă instanţă a judecătoriilor 

se va repercuta şi asupra activităţii tribunalelor, ca instanţe competente să 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere  medie medie 

                                                      

 

29 Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor O.U.G. nr.51/2008, în sensul că, dacă hotărârea pronunţată în cauza pentru care s-a încuviinţat ajutorul public judiciar este supusă 

recursului, ajutorul public judiciar acordat în etapa procesuală imediat anterioară se extinde de drept pentru redactarea cererii şi a motivelor de recurs, precum şi pentru exercitarea şi susţinerea 

acestuia.  De la data confirmării sau desemnării avocatului începe să curgă un nou termen pentru exercitarea căii de atac a recursului. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

soluţioneze apelurile împotriva hotărârilor date de judecătorii în 

soluţionarea acestor cereri. 

Civil NCPC 474 NCPC prevede că instanţa de apel nu va trimite cauza spre rejudecare 

primei instanţe, atunci când constată că, în mod greşit, aceasta a soluţionat 

procesul fără a intra în  cercetarea fondului ori judecata s-a făcut în lipsa 

părţii care nu a fost legal citată, cu excepţia cazului în care părţile solicită 

acest lucru în mod expres.  Trimiterea spre rejudecare poate fi dispusă o 

singură dată în cursul procesului.  Soluţii legislative similare au fost deja 

introduse prin Legea nr.202/2010 şi se poate anticipa să aibă un impact 

pozitiv asupra volumului de activitate al personalului (în special al 

judecătorilor) şi duratei procesului. 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată medie 

Civil NCPC 641 NCPC permite atacarea numai cu apel a hotărârilor instanţei de executare.  

Având în vedere înlocuirea recursului (soluţionat în complet de 3 

judecători) cu apelul (soluţionat în complet de 2 judecători), se anticipează 

că modificarea va contribui la reducerea gradului de încărcare a 

judecătorilor de la tribunale.  

cuantificabil reducere  medie  mare 

Civil NCPC 127 Hotărârea de admitere a excepţiei de necompetenţă nu mai poate fi atacată cuantificabil reducere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

sub reglementarea NCPC (în timp ce, sub imperiul CPC, anterior intrării 

în vigoare a Legii nr.202/2010, era permisă formularea recursului în 

termen de 5 zile).  

Civil NCPC 124, 539 NCPC exclude competenţa judecătoriilor de a se pronunţa asupra 

incidentelor/cererilor privind înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi în 

organizarea şi desfăşurarea arbitrajului, consecinţa fiind degrevarea 

judecătoriilor de soluţionarea cererilor în atare materii şi încărcarea, în 

consecinţă, a rolului tribunalelor.  Întrucât pe rolul judecătoriilor nu sunt 

înregistrate multe astfel de cereri, se poate anticipa că impactul noii 

reglementări asupra rolului tribunalelor va fi unul nesemnificativ. 

necuantificabil 

(relativ) 

creştere imediată mică 

Civil NCPC 629 Prin NCPC, competenţa tribunalelor în materia investirii cu formulă 

executorie a hotărârilor arbitrale şi a înscrisurilor autentificate de 

autorităţile diplomatice sau consulare române în străinătate este transferată 

de la judecătorii la tribunale
30

. 

cuantificabil creştere imediată mică 

                                                      

 

30 Proiectul LPA NCPC elimină instituţia învestirii cu formulă executorie, pe cale separată. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 137 Tribunalele vor soluţiona cererile de strămutare pe motive de bănuială 

legitimă, cu privire la cauzele de pe rolul judecătoriilor31. 

necuantificabil 

(relativ) 

creştere imediată mică 

Civil NCPC 763 Tribunalul va judeca apelul împotriva hotărârii judecătoriei privind 

solicitarea adjudecatarului titlurilor de valoare nominative în legătură cu 

pronunţarea unei încheieri care să constate transferul intervenit.  

necuantificabil  

(relativ) 

creştere medie mică 

Civil NCPC 783 Apelul împotriva hotărârii judecătoriei privind cererea de desfiinţare a 

popririi este de competenţa tribunalului.  

necuantificabil  

(relativ) 

creştere întârziată mică 

Civil NCPC 1011-1018 NCPC introduce o nouă procedură, respectiv procedura cu privire la 

cererile de valoare redusă, care ar putea conduce, prin prisma regulilor 

simplificate ce facilitează obţinerea într-un termen accelerat a unui titlu 

executoriu, la încărcarea rolului tribunalelor, ca instanţe de control 

ierarhic, cu dosare suplimentare.  În ceea ce priveşte aprecierea gradului 

de încărcare a rolului tribunalelor, ca instanţe de control judiciar, se are în 

necuantificabil  

(relativ) 

anulată medie nu se aplică 

                                                      

 

31 Potrivit Proiectului LPA NCPC, se elimină competenţa tribunalului de a soluţiona cereri de strămutare, ce fusese introdusă prin NCPC, această competenţă urmând să revină curţilor de apel; în 

măsura în care această dispoziţie va intra în vigoare, impactul identificat nu se va produce. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

vedere şi faptul că, potrivit CPC, tribunalele soluţionează căile de atac 

împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în cauze având o valoare de 

până la 100.000 RON inclusiv, în materie comercială, şi până la 500.000 

RON inclusiv, în materie civilă.  

Civil NCPC 1052, 1055, 

1065, 1066 

Dispoziţiile NCPC în materia procesului civil internaţional reglementează 

noi cazuri în care competenţa soluţionării unor procese poate aparţine 

tribunalelor  (soluţionarea fie în primă instanţă, fie ca urmare a exercitării 

apelului împotriva hotărârii judecătoriei).  Din acest motiv, se poate 

estima o încărcare suplimentară a rolului tribunalelor. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

Civil NCPC 33 Este reglementat dreptul de a promova o acţiune în justiţie pentru 

ocrotirea unui interes care nu este născut, dacă titularul acţiunii 

îndeplineşte anumite condiţii (urmăreşte să prevină încălcarea unui drept 

sau să preîntâmpine o pagubă care nu s-ar putea repara).  Introducerea 

acestei reglementări poate avea ca impact creşterea numărului de dosare, 

inclusiv pe rolul tribunalelor, ca primă instanţă.  

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

Civil NCPC 33 Dispoziţiile art.33 NCPC se aplică şi litigiilor ce intră în competenţa 

tribunalelor ca instanţe de control judiciar. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere medie mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 55 NCPC extinde sfera persoanelor care pot sta în judecată la toate 

asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, cu condiţia să 

fie constituite conform legii.  O atare modificare poate atrage creşterea 

volumului de dosare pe rolul tribunalelor, ca primă instanţă. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

Civil NCPC 55 Dispoziţiile art.55 NCPC se aplică şi litigiilor ce intră în competenţa 

tribunalelor ca instanţă de control judiciar. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere medie mică 

Civil NCPC 358 NCPC permite executorului judecătoresc să efectueze constatarea unei 

stări de fapt fără aprobarea prealabilă a instanţei, necesară doar dacă 

partea adversă refuză să îşi dea concursul sau acordul.  Noua reglementare 

va avea ca impact diminuarea numărului de dosare având ca obiect 

constatarea unei situaţii de fapt pe rolul tribunalelor, ca primă instanţă. 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată mică 

Civil NCPC 358 Dispoziţiile art.358 NCPC se aplică şi litigiilor soluţionate de tribunale ca 

instanţă de control judiciar.  Din perspectiva impactului sesizat, acesta va 

fi dublat de degrevarea judecătorilor din cadrul tribunalelor ca urmare a 

înlocuirii, prin NCPC, a recursului (soluţionat în complet de 3 judecători) 

cu apelul (soluţionat în complet de 2 judecători), drept singura cale de atac 

împotriva încheierii de respingere a cererii de constatare a unei situaţii de 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere medie mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

fapt. 

Civil NCPC 498 NCPC introduce regula potrivit căreia o hotărâre împotriva căreia s-a 

exercitat o contestaţie în anulare nu mai poate fi atacată de aceeaşi parte 

cu o nouă contestaţie în anulare, chiar dacă se invocă alte motive, 

interzicând astfel promovarea de contestaţii în anulare succesive, cu 

consecinţa degrevării rolului tribunalelor. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere imediată mică 

Civil NCPC 502 

raportat la 

art.498 

Potrivit NCPC, la fel ca şi în actuala reglementare, hotărârea dată în 

contestaţia în anulare este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea 

atacată.  Raportat la dispoziţiile art.498 alin.(3) NCPC, interdicţia 

promovării de contestaţii în anulare succesive, chiar dacă se invocă alte 

motive, este de natură să antreneze degrevarea rolului tribunalelor de căile 

de atac ce ar putea fi exercitate împotriva acestor hotărâri. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere medie mică 

Civil NCPC 503 

alin.(1) 

NCPC introduce un nou motiv de revizuire a hotărârilor judecătoreşti (şi 

anume, dacă, după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea 

Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate invocată în acea 

cauză).  Întrucât, invocarea excepţiei de neconstituţionalitate nu mai atrage 

suspendarea judecării cauzei pe durata soluţionării acesteia, creşte, 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere medie mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

teoretic, riscul ca deciziile Curţii Constituţionale să fie pronunţate după 

soluţionarea definitivă a procesului.  Cu toate acestea, consecinţele asupra 

gradului de încărcare a tribunalelor depind de numărul deciziilor Curţii 

Constituţionale prin care se admit excepţiile de neconstituţionalitate 

ridicate în faţa acestor instanţe şi care sunt pronunţate după finalizarea 

proceselor prin hotărâre definitivă. Estimăm că, în practică, numărul 

acestor excepţii va scădea, deoarece în lipsa efectului suspensiv părţile nu 

vor mai fi tentate să utilizeze acest mijloc procesual în scopul tergiversării 

soluţionării cauzei. 

Civil NCPC 507 

raportat la 

art.503 

alin.(1) 

NCPC, la fel ca şi actuala reglementare, stabileşte că hotărârea dată asupra 

revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea 

revizuită.  In condiţiile instituirii unui motiv suplimentar de revizuire a 

hotărârilor judecătoreşti, se creează premisele grevării rolului tribunalelor 

cu dosare având ca obiect căile de atac formulate împotriva hotărârili 

pronunţate asupra revizuirii întemeiate pe acest nou motiv. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată mică 

Civil NCPC 503 

alin.(2) 

Art.503 alin.(2) NCPC consacră posibilitatea exercitării revizuirii şi 

împotriva hotărârilor judecătoreşti care nu evocă fondul, în anumite  

situaţii şi condiţii, aspect care ar putea avea ca impact o încărcare a rolului 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere medie mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

tribunalelor, având în vedere sfera situaţiilor concrete în care aceste 

instanţe pot pronunţa hotărâri care nu evocă fondul. 

Civil NCPC 507 

raportat la 

art.503 

alin.(2) 

NCPC, la fel ca şi actuala reglementare, stabileşte că hotărârea dată asupra 

revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea 

revizuită.  In condiţiile instituirii posibilităţii exercitării revizuirii şi 

împotriva hotărârilor judecătoreşti care nu evocă fondul, se creează 

premisele grevării rolului tribunalelor cu dosare având ca obiect căile de 

atac formulate împotriva hotărârilor pronunţate asupra revizuirii. 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere întârziată mică 

Civil NCPC 534 NCPC extinde sfera litigiilor arbitrabile, incluzând anumite cereri 

nepatrimoniale.  Reglementarea creează premisele degrevării tribunalului, 

ca primă instanţă, de soluţionarea unor litigii nepatrimoniale. 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere medie mică 

Civil NCPC 534 NCPC, extinzând sfera litigiilor arbitrabile, prin includerea anumitor 

cereri nepatrimoniale, este de natură să atragă scăderea gradului de 

încărcare a rolului tribunalelor, ca instanţă de apel, de soluţionarea unor 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere întârziată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

litigii nepatrimoniale. 

Civil NCPC 615
32

 NCPC permite executarea directă, fără intervenţia executorului 

judecătoresc şi a instanţei de executare, în cazul executării anumitor 

obligaţii.  Prevederea are o consecinţă directă şi asupra gradului de 

încărcare a tribunalelor, prin eliminarea de pe rolul acestora a cauzelor în 

care ar fi judecat recursurile împotriva încheierilor de respingere a 

cererilor de învestire cu formulă executorie, precum şi apelurile împotriva 

hotărârilor judecătoriilor de respingere a cererii de încuviinţare a 

executării silite
33

. 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere  medie mică 

Civil NCPC 702 NCPC interzice în mod expres introducerea ulterioară a unei contestaţi la 

executare în baza unor motive care existau deja la data formulării primei 

contestaţii.  Această prevedere este susceptibilă să conducă la degrevarea 

judecătoriilor de contestaţii la executare succesive după respingerea unei 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere medie mică 

                                                      

 

32 Potrivit Proiectului LPA NCPC, conţinutul art.615 NCPC se regăseşte în cuprinsul art.613 NCPC.  
33 Potrivit Proiectul LPA NCPC, creditorul este îndreptăţit, totuşi, să recurgă la procedura de executare silită în ipoteza în care respectivele obligaţii de a face nu sunt aduse la îndeplinire fără 

concursul executorului judecătoresc. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

prime contestaţii.  Corelativ, prevederea se va repercuta şi asupra 

activităţii tribunalelor, instanţe de apel în astfel de cauze. 

Civil NCPC 858, 859 Introducerea unor reguli privind depunerea titlurilor de creanţă este de 

natură să limiteze numărul contestaţiilor la executare, în special din partea 

terţilor, cu privire la distribuirea sumelor obţinute din executare.  Această 

modificare este de natură să conducă la o degrevare a tribunalelor, ca 

instanţe de apel în soluţionarea acestor cereri. 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere medie mică 

Civil NCPC 887 NCPC conferă în mod expres executorului vocaţia legală de a evacua nu 

numai pe debitor, ci şi persoanele care ocupă imobilul în fapt ori fără nici 

un titlu opozabil creditorului (în timp ce actualul art.579 CPC, interpretat 

restrictiv, permite executorului doar acte de evacuare cu privire la 

debitor).  Această clarificare ar urma să aibă un impact de reducere a 

numărului de dosare aflate pe rolul judecătoriilor şi, în consecinţă, al 

numărului de apeluri de pe rolul tribunalelor.  

necuantificabil  

(relativ) 

reducere medie mică 

Civil NCPC 601 Stabilind competenţa exclusivă a curţilor de apel de a soluţiona acţiunea în 

anularea hotărârilor arbitrale, NCPC exclude competenţa tribunalelor de 

soluţionarea unor atare acţiuni, consecinţa fiind degrevarea rolului acestor 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere întârziată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

instanţe. 

Civil NCPC 52 Spre deosebire de CPC, NCPC introduce posibilitatea atacării cu recurs a 

încheierii de respingere a cererii de recuzare atunci când hotărârea prin 

care se soluţionează cauza este definitivă.  Modificarea ar putea determina 

o creştere a volumului de dosare pe rolul tribunalelor, ca instanţe de 

control juudiciar. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată mică 

Civil NCPC 63 NCPC introduce posibilitatea atacării pe cale separată, cu apel, a încheierii 

de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie, spre deosebire de 

actuala reglementare în conformitate cu care o astfel de hotărâre nu poate 

fi atacată decât odată cu hotărârea pronunţată pe fondul cauzei.  Prin 

urmare, se poate anticipa o creştere a numărului dosarelor de competenţa 

tribunalelor, ca instanţe de apel
34

. 

necuantificabil 

(relativ) 

creştere medie mică 

Civil NCPC 68  NCPC, instituie o procedură de admitere în principiu a cererilor de necuantificabil creştere medie mică 

                                                      

 

34 Prin Proiectul LPA NCPC se preconizează modificarea prevederilor art.63 alin.(3) şi (4) din NCPC, în sensul eliminării dispoziţiilor referitoare la posibilitatea atacării pe cale separată a încheierii 

de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie. În măsura în care această dispoziţie va intra în vigoare, impactul identificat cu privire la acest articol al NCPC nu se va produce.  



 

 

76 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

 chemare în judecată a altor persoane.  În prezent o astfel de procedură nu 

este reglementată, instanţele fiind ţinute să dispună introducerea în cauză a 

altor persoane la cererea reclamantului sau a pârâtului, fără a se putea 

pronunţa asupra admisibilităţii unei astfel de cereri.  Încheierea prin care 

se reţine inadmisibilitatea în principiu poate fi atacată cu apel pe cale 

separată, ce poate conduce la creşterea gradului de încărcare a 

tribunalelor
35

.  

(relativ) 

Civil NCPC 73 NCPC instituie o procedură de admitere în principiu a cererii de chemare 

în garanţie, faţă de reglementarea actuală în care, primind cererea de 

chemare în garanţie, instanţa este ţinută să dispună introducerea terţului în 

cauză şi să îl citeze.  Încheierea prin care se reţine inadmisibilitatea în 

necuantificabil 

(relativ) 

creştere medie mică 

                                                      

 

35 Prin Proiectul LPA NCPC se preconizează eliminarea dispoziţiilor referitoare la posibilitatea atacării pe cale separată a încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de chemare în judecată a 

altor persoane. În măsura în care această dispoziţie va intra în vigoare, impactul identificat cu privire la acest articol al NCPC nu se va produce. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

principiu poate fi atacată cu apel, ce poate conduce la creşterea volumului 

de dosare pe rolul tribunalelor
36

. 

Civil NCPC 76 NCPC instituie  o procedură de admitere în principiu a cererii de arătare a 

titularului dreptului, faţă de reglementarea actuală când, primind cererea 

de arătare a titularului dreptului, instanţa este ţinută să dispună 

introducerea în cauză a celui indicat ca fiind titularul dreptului şi să îl 

citeze.  Încheierea prin care se reţine inadmisibilitatea în principiu poate fi 

atacată cu apel, ce poate conduce la creşterea volumului de dosare pe rolul 

tribunalelor
37

. 

necuantificabil 

(relativ) 

creştere medie mică 

Civil NCPC 131 NCPC reglementează, ca element de noutate, conflictul de competenţă 

între complete, soluţionat de completul corespunzător al instanţei ierarhic 

superioare celui la care s-a ivit conflictul, precum şi conflictul de 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

                                                      

 

36 Proiectul LPA NCPC preconizează eliminarea dispoziţiilor referitoare la posibilitatea atacării pe cale separată a încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de chemare în garanţie. În măsura 

în care această dispoziţie va intra în vigoare, impactul identificat cu privire la acest articol al NCPC nu se va produce. 
37 Proiectul LPA NCPC preconizează eliminarea dispoziţiilor referitoare la posibilitatea atacării pe cale separată a încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de arătare a titularului dreptului. În 

măsura în care această dispoziţie va intra în vigoare, impactul identificat cu privire la acest articol al NCPC nu se va produce. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

competenţă între secţii, soluţionat de secţia corespunzătoare a instanţei 

ierarhic superioare celei la care s-a ivit conflictul.  Acest aspect poate 

determina creşterea numărului de dosare pe rolul tribunalelor, care vor 

soluţiona conflicte de competenţă între complete specializate sau secţii 

specializate ale judecătoriilor aflate în circumscripţia respectivului 

tribunal.  

Civil NCPC 400, 404 NCPC permite atacarea cu recurs a hotărârii prin care se ia act de 

renunţarea la judecata recursului sau la dreptul dedus judecăţii, în cazurile 

în care judecata este în ultimă instanţă, posibilitate pe care CPC nu o 

reglementează.  Noile dispoziţii pot determina o creştere a numărului 

dosarelor pe rolul tribunalelor având ca obiect recursuri împotriva unor 

astfel de hotărâri pronunţate de judecătorii.  

necuantificabil  

(relativ) 

creştere întârziată mică 

Civil NCPC 415 NCPC instituie posibilitatea atacării cu recurs şi a hotărârii de perimare 

pronunţate în ultimă instanţă.  Noile prevederi pot conduce la o creştere a 

volumului de dosare de pe rolul tribunalelor cu recursuri împotriva unor 

astfel de hotărâri pronunţate de judecătorii.  Cu toate acestea, impactul 

acestor prevederi pare unul redus, dată fiind incidenţa destul de scăzută a 

unor astfel de cauze, precum şi faptul că această posibilitate este deja 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere întârziată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

acceptată de o parte din doctrină actuală. 

Civil NCPC 134 NCPC stabileşte că se poate produce conexarea exclusiv în faţa primei 

instanţe; potrivit CPC, o atare măsură poate fi adoptată şi în apel sau 

recurs.  Acest aspect ar putea determina creşterea numărului de dosare pe 

rolul tribunalelor (cauze în apel sau recurs care intrau sub incidenţa 

conexării şi cărora nu li se mai aplică această instituţie). 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere medie/ 

întârziată 

mică 

Civil NCPC 353-357 Spre deosebire de CPC, care stabilea că încheierea privind asigurarea 

dovezilor poate fi atacată cu recurs (dacă cererea era făcută pe cale 

principală) sau împreună cu fondul, prin calea de atac prevăzută de lege 

împotriva hotării de soluţionare a fondului (dacă cererea de asigurare a 

dovezilor a fost făcută în timpul procesului), conform NCPC, încheierea 

de admitere a cererii de asigurare de dovezi nu este supusă niciunei căi de 

atac, iar încheierea de respingere poate fi atacată numai cu apel.  

Modificarea adusă în această materie ar putea conduce la o scădere a 

numărului de dosare pe rolul tribunalelor, precum şi la un volum redus de 

muncă pentru judecătorii din tribunale, întrucât apelul se soluţionează în 

complet de 2 judecători, în timp ce recursul, posibil sub reglementarea 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere întârziată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

actuală, impune complete de 3 judecători. 

Civil NCPC 453 alin.(2) NCPC instituie o excepţie de la principiul ierarhiei căilor de atac, 

respectiv posibilitatea ca părţile, în anumite condiţii, să poată renunţa la 

exercitarea unei căi ordinare de atac (apelul), în favoarea unei căi 

extraordinare (recursul), ceea ce va putea avea ca impact o degrevare a 

rolului tribunalelor. 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere întârziată mică 

Civil NCPC 453 alin.(3) NCPC reglementează în mod expres posibilitatea părţilor să exercite 

concomitent căile extraordinare de atac, ceea ce poate determina o 

încărcare a rolurilor tribunalelor cu astfel de cauze, concentrate pe o 

perioadă de timp mult mai scurtă, precum şi cu dosare având ca obiect 

căile de atac formulate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în 

căile extraordinare de atac
38

. 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere întârziată mică 

Civil NCPC 671  În cazuri particulare – când identificarea bunurilor şi actele de executare 

urmează a se face la domiciliul altei persoane decât debitorul, executorul 

necuantificabil  creştere medie mică 

                                                      

 

38 În acest sens, Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor art.453 alin.(3) NCPC, prin stabilirea faptului că, dintre căile extraordinare de atac, recursul se judecă cu prioritate. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

trebuie să obţină autorizarea prealabilă a instanţei de executare, care se 

acordă o dată cu încuviinţarea executării ori pe cale separata.  Această 

cerinţă poate crea un volum suplimentar de muncă pentru instanţele de 

executare, precum şi pentru tribunale, instanţe de control judiciar.  Totuşi, 

datorită frecvenţei estimate a fi reduse a cererilor de autorizare a 

identificării bunurilor situate la domiciliul unei alte persoane, impactul 

respectiv este considerat a fi şi el unul  redus.   

(absolut) 

Civil NCPC 680 NCPC permite creditorilor să intervină în procedurile de executare iniţiate 

de alţi creditori, în anumite condiţii.  Hotărârile instanţei de executare prin 

care se admite o astfel de intervenţie nu sunt supuse apelului, în timp ce 

încheierile prin care se respinge intervenţia sunt supuse doar apelului.  

Noua reglementare presupune o posibilă creştere a gradului de încărcare a 

tribunalelor, în calitate de instanţe competente să soluţioneze apelurile în 

astfel de cauze.  

necuantificabil  

(absolut) 

creştere medie mică 

Civil NCPC 916 Cu caracter de noutate, NCPC consacră posibilitatea exercitării revizuirii 

şi contestaţiei în anulare împotriva hotărârii pronunţate în materia 

divorţului, cu excepţia situaţiei în care unul dintre soţi s-a recăsătorit.  

Această reglementare poate determina o creştere a numărului de dosare pe 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

rolul tribunalelor, având acest obiect, deoarece, în conformitate cu CPC, 

hotărârea de divorţ nu este supusă revizuirii în toate cazurile. 

Civil NCPC 507 

raportat la 

art.916 

Având în vedere instituirea posibilităţii exercitării revizuirii şi împotriva 

hotărârii de divort (art.916 alin.(3) NCPC), precum şi faptul că hotărârea 

asupra revizurii este supusă aceloraşi căi de atac prevăzute de lege pentru 

hotărârea atacată, se creează premisele încărcării rolului tribunalelor cu 

dosare având ca obiect căile de atac formulate împotriva hotărârii asupra 

revizuirii în materia divorţului. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere  întârziată mică 

Civil NCPC 41 Creşterea numărului motivelor incompatibilitate a judecătorilor, incidente 

şi în cazul procurorilor,  asistenţilor judiciari şi grefierilor, poate duce la 

un număr mai mare de cereri de abţinere/recuzare, generând încărcarea 

instanţelor.  

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

Civil NCPC 451 NCPC permite instanţelor să respingă, ca inadmisibile, căile de atac 

greşite, formulate în considerarea unor menţiuni inexacte din dispozitivul 

hotărârii atacate, spre deosebire de situaţia actuală, când instanţele pot 

proceda, din oficiu, la calificarea corectă a respectivelor căi de atac.  

Hotărârea prin care se respinge calea de atac ca inadmisibilă este 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere medie mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

comunicată tuturor părţilor din litigiu, moment de la care începe să curgă 

un nou termen pentru exercitarea căii de atac prevăzute de lege. 

Civil Proiect 

LPA 

NCPC 

995 Proiectul LPA NCPC prevede modificarea dispoziţiilor art.995 alin.(2) 

NCPC, stabilind că, în termen de 10 zile de la comunicare, creditorul va 

putea formula apel împotriva hotărârii pronunţate de judecătorii asupra 

cererii privind anularea încheierii prin care executorul judecătoresc 

constată efectuarea plăţii şi liberarea debitorului, ceea ce ar putea 

determina încărcarea rolului tribunalelor, ca instanţe de control judiciar
39

. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată mică 

Civil Proiect 

LPA 

NCPC 

941 alin.(1) Proiectul LPA NCPC prevede modificarea dispoziţiilor art.941 alin.(1) 

NCPC, stabilind faptul că, în scopul formulării cererii de instituire a 

sechestrului asigurător, creditorul nu este dator să individualizeze bunurile 

asupra cărora solicită să se înfiinţeze sechestrul.  Simplificarea, din 

perspectiva creditorului, a condiţiilor privind formularea cererii de 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

                                                      

 

39 Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor art.995 alin.(2) NCPC. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

instituire a sechestrului asigurător, poate atrage încărcarea rolului 

tribunalelor cu cereri având atare obiect
40

. 

Civil NCPC 947-956 Conform NCPC, competenţa de soluţionare a cererii de sechestru 

asigurător asupra navelor civile aparţine tribunalului locului unde se află 

nava, aspect care ar putea genera, în practică, o creştere a numărului de 

dosare aflate pe rolul tribunalelor din raza teritorială a localităţilor cu 

acces marim sau fluvial.  În prezent, instituţia sechestrului asupra unei 

nave este reglementată prin art.907, 908, 910, 911, 914 din Codul 

comercial care, în ceea ce priveşte procedura propriu-zisă  de înfiinţare a 

sechestrului, face trimitere la dispoziţiile generale cuprinse în CPC.  

necuantificabil 

(relativ) 

creştere imediată mică 

Civil Proiect 

LPA 

NCPC 

958 Proiectul LPA NCPC prevede modificarea dispoziţiilor art.958 NCPC, 

prin introducerea unui nou alineat, respectiv alin.(2), prevăzând că, în 

cererea de poprire bancară, creditorul nu este dator să individualizeze terţii 

popriţi cu privire la care solicită să se înfiinţeze poprirea.  Simplificarea, 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

                                                      

 

40 Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor art.941 alin.(1) NCPC. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

din perspectiva creditorului, a condiţiilor privind formularea cererii de 

instituire a popririi bancare, poate atrage încărcarea suplimentară a rolului 

tribunalelor cu cereri având atare obiect
41

. 

Civil NCPC 980 NCPC înlocuieşte calea de atac a recursului cu apelul ce  împotriva 

hotărârii de partaj‚ ceea ce poate avea un impact pozitiv asupra volumului 

de muncă al judecătorilor de la nivelul tribunalelor, ca instanţe de control 

judiciar, deoarece completul de judecată va fi alcătuit din 2 judecători 

(complet de apel) şi nu din 3 judecători (complet de recurs). 

cuantificabil reducere medie mică 

Civil NCPC 455 NCPC prevede în mod expres  posibilitatea părţilor de a ataca doar 

considerentele hotărârii prin care s-au dat dezlegări unor probleme de 

drept ce nu au legătură cu judecata acelui proces, a considerentelor 

calificate ca fiind „greşite” sau care cuprind constatări de fapt care 

prejudiciază partea.  În consecinţă, s-ar putea înregistra o anumită creştere 

a numărului de apeluri/recursuri astfel formulate şi, implicit, o sporire a 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată mică 

                                                      

 

41 Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor art.958 NCPC. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

gradului de încărcare a rolului tribunalelor.  

Civil Proiect 

LPA 

NCPC 

492 Proiectul LPA NCPC prevede că, instanţele de recurs (numai tribunale şi 

curţi de apel) vor casa cu trimitere numai o singură dată în cursul 

procesului, atunci când instanţa a cărei hotărâre este atacată cu recurs a 

soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului sau judecata s-a făcut 

în lipsa părţii care a fost nelegal citată atât la administrarea probelor, cât şi 

la dezbaterea fondului.  Soluţii legislative similare au fost deja introduse 

prin Legea nr.202/2010.  Se poate anticipa ca aceste dispoziţii să aibă un 

impact pozitiv asupra volumului de activitate a judecătorilor şi asupra 

duratei procesului
42

.  

necuantificabil  

(relativ) 

reducere  imediată mică 

Civil NCPC 1035-1038 NCPC instituie o nouă procedură privitoare la înscrierea în cartea funciară 

a drepturilor reale imobiliare dobândite în temeiul uzucapiunii, ce urmează 

a fi soluţionată de judecătorii în primă instanţă şi de tribunale în apel.  

Având în vedere celeritatea şi facilitatea procedurii, este de presupus că se 

necuantificabil  

(absolut) 

anulată medie nu este 

aplicabil 

                                                      

 

42 Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor art.492 NCPC. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

va înregistra un număr considerabil de astfel de cauze.  În acelaşi timp, se 

poate estima o scădere a numărului de dosare existente în prezent, având 

ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune 

în procedura de drept comun.  

Civil NCPC 58 NCPC extinde sfera cazurilor de coparticipare activă şi pasivă şi la ipoteza 

în care între drepturile şi obligaţiile părţilor există o strânsă legătură .  O 

atare reglementare ar urma să diminueze numărul de dosare pe rolul 

tribunalelor.  Pe de altă parte, această reglementare  va determina creşterea 

numărului dosarelor cu grad mai mare de complexitate.Această 

reglementare va influenţa numărul de dosare pe rolul tribunalelor ca primă 

instanţă.  

necuantificabil  

(absolut) 

scădere imediată mică 

Civil NCPC 58 Dispoziţiile art.58 NCPC se aplică şi litigiilor ce intră în competenţa 

tribunalelor ca instanţe de control judiciar. 

necuantificabil  

(absolut) 

scădere medie mică 

Civil NCPC 626 NCPC prevede noi înscrisuri care pot deveni titluri executorii, creând 

premisele unei creşteri a numărului de dosare referitoare la proceduri de 

executare.  Această creştere se poate repecuta şi în ceea ce priveşte 

numărul de dosare aflate pe rolul tribunalelor, ca instanţe de apel pentru 

necuantificabil  

(absolut) 

scădere medie mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

hotărârile pronunţate de judecătorii cu privire la cererile de încuviinţare a 

executării silite şi contestaţiile la executare.  

Pe de altă parte, aceste prevederi ar putea decongestiona tribunalele, în 

urma eliminării obligativităţii ca creditorii să declanşeze acţiuni distincte 

pentru a obţine titluri executorii împotriva debitorilor, acţiuni pe care 

tribunalele ar fi fost competente să le soluţioneze în primă instanţă sau ca 

instanţe de control judiciar.  Este de aşteptat ca gradul de decongestionare 

a instanţelor să depăşească nivelul de încărcare a acestora prin contestaţii 

la executare formulate de debitorii împotriva cărora se execută titluri care 

nu sunt reprezentate de hotărâri judecătoreşti, întrucât nu toţi debitorii vor 

formula contestaţii la executare şi, în plus, nu toate hotărârile de primă 

instanţă prin care sunt soluţionate aceste contestaţii sunt atacate cu apel
43

.  

Civil Proiect art.643 Proiectul LPA NCPC reglementează cu caracter de noutate instituţia 

înlocuirii, de către instanţa de executare, a executorului judecătoresc cu un 

necuantificabil creştere medie mică 

                                                      

 

43 Proiectul LPA NCPC reglementează revenirea la sistemul instituit de CPC cu privire la înscrisurile autentice care pot fi puse în executare silită, respectiv numai înscrisurile care constată o creanţă 

certă, lichidă şi exigibilă.  Analiza cu privire la impactul reglementării art.626 NCPC îşi păstrează valabilitatea doar dacă LPA NCPC nu ar implementa modificările preconizate.  
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

LPA 

NCPC 

alt executor indicat de către creditor.  Înlocuirea se dispune la cererea 

creditorului justificată de motive temeinice.  Această procedură creează 

posibilitatea creşterii numărului de dosare pe rolul tribunalelor, instanţe 

competente să soluţioneze apelul împotriva hotărârilor judecătoriilor în 

această materie.  

(absolut) 

Civil NCPC 903 NCPC stabileşte competenţa exclusivă a Judecătoriei Sectorului 5 

Bucureşti de a soluţiona cererile de divorţ în ipoteza în care niciuna din 

părţi nu are domiciliul în ţară şi dacă soţii nu au convenit să introducă 

cererea de divorţ la o altă judecătorie.  Întrucât soluţionarea apelului este 

de competenţa Tribunalului Bucureşti, s-ar putea înregistra o creştere a 

numărului de dosare aflate pe rolul acestei instanţe având atare obiect.  

necuantificabil  

(relativ) 

creştere medie mică 

Civil Proiect 

LPA 

NCPC 

92 pct.1
1
 Conform Proiectului LPA NCPC, tribunalele urmează a fi degrevate de 

soluţionarea recursurilor împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în 

cererile privind creanţe având ca obiect plata unei sume de bani până la 

2,000 RON inclusiv, aceste hotărâri nemaifiind susceptibile a fi atacate.  

Această prevedere nu se regăseşte în forma NCPC analizată în Raportul I, 

fiind inclusă în Proiectul LPA NCPC şi a fost implementată în legislaţia 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată mică/ 

medie 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

actuală prin Legea nr.202/2010
44

. 

Penal NCPP 26 raportat 

la art.92 

pct.1 lit. l) 

NCPC 

Instanţa penală are posibilitatea de a disjunge acțiunea civilă, înaintând-o 

instanței civile, mult mai usor decât în reglementarea actuală, ori de câte 

ori soluționarea acesteia ar împieta asupra bunei desfășurări a procesului 

penal.  Ca atare, există posibilitatea să crească gradul de încărcare al 

tribunalelor, ca primă instanţă, prin sporirea numărului cauzelor generate 

de acțiunile civile disjunse din cauze penale privind prejudicii de peste 

100.000 lei.  

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

Penal NCPP 26 raportat 

la art.93 

pct.2 

NCPC 

Dispoziţiile NCPC vor conduce la creşterea numărului de dosare de pe 

rolul tribunalelor ca instanţe de apel împotriva hotărârilor pronunţate de 

judecătorii în dosare având ca obiect acţiuni civile disjunse din procese 

penale, privind prejudicii de până la 100.000 RON inclusiv. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată mică 

Penal NCPP 26, 478, 

486 

Art.478 NCPP reglementează procedura specială a acordului de 

recunoaştere a vinovăţiei.  În acest caz, acordul de recunoaştere intervenit 

necuantificabil  creştere imediată mică 

                                                      

 

44 Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor art.92 NCPC. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

raportat la 

art.92 pct.1 

lit. l) 

NCPC 

între procuror şi inculpat reprezintă act de sesizare a instanţei, iar instanţa 

se pronunţă asupra acordului.  În cazul admiterii acordului de 

recunoaştere, dacă părţile nu soluţionează amiabil acţiunea civilă, aceasta 

va fi disjunsă şi înaintată instanţei civile competente.  În consecinţă, 

această soluţie legislativă poate conduce la o creştere a numărului de 

dosare pe rolul tribunalelor pentru astfel de acţiuni civile privind prejudicii 

de peste 100.000 RON inclusiv. 

(absolut) 

Penal NCPP 26, 478, 

486 

raportat la 

art.92 pct.1 

lit.l) NCPC
 

Dispoziţiile NCPC vor conduce la creşterea rolului tribunalelor ca instanţe 

de apel împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în dosare având ca 

obiect acţiuni civile disjunse din procese penale în care a fost admis 

acordul de recunoaştere, fără a se soluţiona amiabil şi latura civilă, privind 

prejudicii de până la 100.000 RON inclusiv. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere medie mică 

 



 

 

92 

 

 

Elemente de impact identificate pentru curţile de apel 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 92, 93 Trec din competenţa tribunalelor în cea a curţilor de apel apelurile 

împotriva hotărârilor pronunţate în cauzele civile al căror obiect are o 

valoare situată între 100.001 RON şi până în 500.000 RON.  

cuantificabil creştere medie mare 

Civil NCPC 92, 93, 477 Curţile de apel nu vor mai soluţiona recursurile în cauze civile al căror 

obiect este situat între 100.001 – 500.000 RON (deoarece hotărârile 

pronunţate în cereri cu o valoare de până în 500.000 RON nu mai sunt 

supuse recursului).  Poate avea loc o degrevare a curţilor de apel din 

perspectiva respectivelor cauze, având în vedere că apelurile sunt 

soluţionate în complet de 2 judecători, în timp ce recursurile sunt 

soluţionate în complet de 3 judecători. 

cuantificabil reducere medie mare 

Civil NCPC 93 Orice alte cauze care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe 

trec din competenţa judecătoriilor în cea a tribunalelor, tribunalul 

devenind instanţa cu aşa-numita „competenţă generală” pentru 

judecarea cauzelor în primă instanţă; prin urmare, gradul de încărcare al 

curţilor de apel, în calitate de instanţe de control judiciar în astfel de 

cauze, va creşte.  

parţial 

cuantificabil 

creştere medie mare 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 92 pct.1 lit. 

i) şi k) , 

477, 980 

Spre deosebire de CPC, hotărările pronunţate de judecătorii  în cauze 

privind cererile de împărţeală judiciară, sunt supuse numai apelului la 

tribunal, indiferent de valoarea masei partajabile.  Prin urmare, curţile 

de apel nu vor mai soluţiona recursuri împotriva hotărârilor  pronunţate 

de tribunale în apel în litigiile privind cererile de împărţeală judiciară 

având o valoare de peste  100.000 RON.  

cuantificabil 

 

 

reducere medie mare 

Civil NCPC 93 pct.1 lit. 

a) şi j), 477 

Cererile în materia succesorală, altele decât cele care privesc ieşirea din 

indiviziunea succesorală, atunci când valoarea obiectului este depăşeşte 

100.000 RON, precum şi cererile din această materie neevaluabile în 

bani trec în competenţa de primă instanţă a tribunalelor, având în vedere 

că NCPC nu mai prevede competenţa judecătoriei de a soluţiona cereri 

în această materie, indiferent de valoarea obiectului respectivelor cereri.  

Prin urmare, curţile de apel  vor soluţiona apelurile formulate împotriva 

hotărârilor pronunţate în aceste cauze de tribunale, în primă instanţă.  Pe 

de altă parte, curţile de apel vor fi degrevate de soluţionarea recursurilor 

în cauzele menţionate.   

necuantificabil 

(relativ) 

 

 

reducere medie medie 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 93, pct.1 

lit. i), 477 

Hotărârile pronunţate în cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate 

prin erori judiciare sunt supuse, potrivit NCPC, apelului la curţile de 

apel
45

, care vor fi degrevate de soluţionarea recursurilor în această 

materie.  

cuantificabil 

 

reducere medie medie 

Civil NCPC 93 pct.1 lit. 

j), 460 

Cererile neevaluabile în bani în materie civilă, cu excepţia celor privind 

obligaţia de „a face”,  precum şi cererile în materia fondului funciar, 

inclusiv cele petitorii sau posesorii formulate de terţii vătămaţi în 

drepturile lor trec din competenţa judecătoriilor în competenţa 

tribunalelor în primă instanţă, ca urmare a stabilirii plenitudinii de 

competenţă a tribunalelor.  Prin urmare, curţile de apel vor fi degrevate 

de soluţionarea recursurilor împotriva hotărârilor pronunţate în astfel de 

cauze de tribunale, pe care le vor soluţiona în apel.  

necuantificabil 

(relativ) 

 

 

reducere medie medie 

Civil NCPC 941, 957, 

958 959, 

NCPC păstrează regula din legislaţia actuală cu privire la competenţa în 

materia măsurilor asigurătorii, în sensul că cererile în această materie se 

necuantificabil reducere medie mică 

                                                      

 

45 În conformitate cu dispoziţiile art.2821  CPC, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.202/2010, hotărârile în cauze privind cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare nu 

sunt supuse apelului.  În prezent, astfel de hotărâri pot fi atacate cu recurs, la curţile de apel. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

962 

 

adresază instanţei competente să judece fondul (judecătorii, tribunale, 

curţi de apel).  În ceea ce priveşte căile de atac în această materie, 

NCPC prevede înlocuirea recursului cu apelul în cauzele soluţionate de 

judecătorii şi tribunale în primă instanţă.  Prin urmare, curţile de apel 

vor fi degrevate de soluţionarea recursurilor împotriva hotărârilor 

pronunţate de tribunale, urmând să soluţioneze doar apeluri în această 

materie. 

(relativ) 

 

 

Civil NCPC 137 Se transferă din competenţa ÎCCJ în competenţa curţilor de apel cererile 

de strămutare pentru motive de bănuială legitimă cu privire la cauze 

aflate în curs de soluţionare pe rolul judecătoriilor şi tribunalelor
46

.   

necuantificabil 

(relativ) 

creştere imediată mare 

Civil NCPC 515 NCPC instituie competenţa instanţei învestite cu soluţionarea cauzei de 

a judeca contestaţia nou reglementată privind tergiversarea procesului 

prin care, invocându-se încălcarea dreptului la soluţionarea procesului 

într-un termen optim şi previzibil, se poate solicita luarea măsurilor 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere medie medie 

                                                      

 

46 Prin Proiectul LPA NCPC se preconizează modificarea art.137 alin.(1) din  NCPC, în sensul stabilrii competenţei curţilor de apel  de a soluţiona cereri de strămutare pentru motive de bănuială 

legitimă cu privire la cauze aflate atat pe rolul judecătoriilor, cât şi al şi tribunalelor. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

legale pentru ca această situaţie să fie înlăturată.  Întrucât, în ansamblul 

său, procedura se doreşte a avea un rol important în accelerarea 

judecării cauzelor, se poate anticipa că părţile vor apela frecvent la 

această procedură, generând încărcarea rolului curţilor de apel.  

Civil NCPC 518 Plângerile împotriva încheierii pronunţate de tribunal, prin care s-a 

respins contestaţia privind tergiversarea procesului urmează să fie 

soluţionate de curţile de apel, ca instanţe ierarhic superioare, în complet 

de 3 judecători.  

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată medie 

Civil NCPC 92 În urma transferului de competenţă de la tribunale la judecătorii, în ceea 

ce priveşte soluţionarea în primă instanţă a cererilor privind obligaţia de 

„a face” în materie comercială, neevaluabile în bani, curţile de apel vor 

fi degrevate de soluţionarea apelurilor formulate împotriva hotărârilor 

pronunţate în primă instanţă în această materie.  De asemenea, curţile de 

apel vor fi degrevate de soluţionarea recursurilor în cauzele având ca 

obiect cereri de evacuare în materie comercială (prin Legea nr.202/2010 

a fost suprimat apelul în această materie, fiind menţinut doar recursul)., 

În conformitate cu art.477 din NCPC, hotărârile pronunţate în cereri 

privind obligaţii de „a face” sau cereri în evacuare nu sunt mai supuse 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere medie medie 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

recursului
47

. 

Civil NCPC 82, 83, 480 Condiţiile mai restrictive cu privire la reprezentarea persoanelor fizice, 

persoanelor juridice şi a entităţilor fără personalitate juridică constituite 

conform legii ar putea avea drept consecinţă scăderea numărului de 

dosare pe rolul curţii de apel, ca primă instanţă având în vedere că 

factorul financiar ar putea împiedica un număr semnificativ de 

justiţiabili să apeleze la servicii de specialitate
48

.   

necuantificabil  

(absolut) 

reducere imediată medie 

                                                      

 

47
 În conformitate cu dispoziţiile art.2821  CPC, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.202/2010, hotărârile în cauze privind evacuarea în materie comercială nu sunt supuse apelului.  În prezent, 

astfel de hotărâri pot fi atacate cu recurs, la curţile de apel. 
48 Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor O.U.G. nr.51/2008, stipulând că, în cazul în care hotărârea pronunţată în cauza pentru care s-a încuviinţat ajutorul public judiciar este 

supusă recursului, ajutorul public judiciar acordat în etapa procesuală imediat anterioară se extinde de drept pentru redactarea cererii şi a motivelor de recurs, precum şi pentru exercitarea şi 

susţinerea acestuia.  De la data confirmării sau desemnării avocatului începe să curgă un nou termen pentru exercitarea căii de atac a recursului. 

În egală măsură, Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor art.13 din O.U.G. nr.51/2008, prevăzând că, prin introducerea cererii pentru acordarea ajutorului public judiciar, 

termenul pentru exercitarea căii de atac se întrerupe, o singură dată, dacă solicitantul depune, în termen de cel mult 10 zile, înscrisurile doveditoare.  De la data comunicării încheierii prin care s-a 

soluţionat cererea de ajutor public judiciar ori, după caz, de la data comunicării încheierii prin care s-a soluţionat cererea de reexaminare, începe să curgă un nou termen pentru exercitarea căii de 

atac. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 82, 83, 480 Consideraţiile cu privire la impactul art.82, art.83 şi art.480 NCPC sunt 

valabile şi în cazul litigiilor soluţionate de curţile de apel ca instanţe de 

control judiciar49. 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere medie medie 

Civil NCPC 877 NCPC aduce o simplificare a procedurilor de executare silită în cazul 

bunurilor imobile, prin introducerea unei prezumţii de includere a 

obligaţiei de evacuare în cuprinsul oricărei îndatoriri de a preda, lăsa în 

posesie sau în folosinţă un astfel de bun ori de a respecta o hotărâre 

judecătorească de atribuire a acestuia.  Sub imperiul reglementării din 

CPC, practica instanţelor este neunitară, de multe ori creditorii fiind 

nevoiţi să declanşeze un litigiu în evacuare pentru a obţine preluarea 

imobilului Prevederea analizată ar urma să degreveze judecătoriile şi 

tribunalele de un număr de acţiuni în evacuare formulate de deţinătorul 

unui drept real asupra imobilului obţinut pe cale judecătorească, acesta 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere medie medie 

                                                      

 

49 Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor O.U.G. nr.51/2008, prevăzând că, în cazul în care hotărârea pronunţată în cauza pentru care s-a încuviinţat ajutorul public judiciar este 

supusă recursului, ajutorul public judiciar acordat în etapa procesuală imediat anterioară se extinde de drept pentru redactarea cererii şi a motivelor de recurs, precum şi pentru exercitarea şi 

susţinerea acestuia.  De la data confirmării sau desemnării avocatului începe să curgă un nou termen pentru exercitarea căii de atac a recursului. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

nemaifiind ţinut să obţină o hotărâre separată de evacuare împotriva 

detentorului.  Reducerea numărului de cauze se va reflecta asupra 

curţilor de apel, în calitate de instanţe competente să soluţioneze calea 

de atac împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în această materie.  

Civil NCPC 477 NCPC prevede noi categorii de litigii care nu mai sunt supuse 

recursului, ceea ce va avea drept efect degrevarea în consecinţă a 

curţilor de apel (cererile privitoare la nulitatea, anularea sau desfacerea 

căsătoriei, cererile privind încredinţarea copilului minor sau 

încuviinţarea părintelui de a avea legături personale cu acesta, precum şi 

cererile de înapoiere a copilului minor de la persoanele care îl deţin fără 

drept, cererile referitoare la zidurile şi şanţurile comune, distanţa 

construcţiilor şi plantaţiilor, dreptul de trecere, precum şi la orice 

servituţi sau îngrădiri ale dreptului de proprietate prevăzute de lege, 

stabilite de părţi ori instituite pe cale judecătorească, cererile privind 

strămutarea de hotare şi cererile în grăniţuire, cererile privind obligaţia 

cuantificabil reducere întârziată medie 



 

 

100 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

de „a face” neevaluabile în bani, cererile de împărţeală judiciară, 

indiferent de valoare).
50

 

Civil NCPC 474 NCPC prevede că instanţa de apel  nu va trimite cauza spre rejudecare 

primei instanţe, în cazul în care constată că instanţa inferioară a 

soluţionat, în mod greşit, cauza fără a se pronunţa pe fond sau când 

judecata s-a realizat în absenţa părţii care nu a fost legal citată, cu 

excepţia cazului în care părţile solicită acest lucru în mod expres.  

Trimiterea spre rejudecare nu se poate dispune decât o singură dată în 

cursul procesului.  Soluţii legislative similare au fost deja introduse prin 

Legea nr.202/2010 şi se anticipează că vor avea un impact pozitiv 

asupra volumului de lucru (în special cel al judecătorilor) inclusiv  la 

nivelul curţilor de apel, precum  şi asupra duratei procesului.  

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată medie 

                                                      

 

50 În plus, Proiectul LPA NCPC prevede că nu vor mai fi supuse recursului cererile privind navigaţia civilă şi activitatea în porturi, conflictele de muncă, cererile în materie de expropriere, precum şi 

cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare.  Cererile prevăzute de Proiectul LPA NCPC sunt de competenţa de primă instanţă a tribunalelor, iar apelul este de competenţa 

curţilor de apel.  Potrivit CPC, conflictele de muncă, precum şi cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare erau soluţionate în primă instanţă de tribunale, recursul fiind de 

competenţa curţilor de apel.  Noua configuraţie a art.477 alin.(2) NCPC nu va produce efecte asupra gradului propriu-zis de încărcare a rolului curţilor de apel, ci asupra volumului de activitate a 

judecătorilor de la nivelul acestor instanţe, care nu vor mai soluţiona căile de atac în complet de 3 judecători (complet de recurs), ci în complet de 2 judecători (complet de apel). 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 629 Potrivit NCPC soluţionarea cererilor de investire cu formulă executorie 

a hotărârilor arbitrale şi a înscrisurilor autentificate de autorităţile 

diplomatice sau consulare române în străinătate trece din competenţa 

judecătoriilor în cea a tribunalelor.  Acest amendament va duce la un 

transfer de jurisdicţie către curţile de apel, ce vor fi competente să 

soluţioneze căile de atac împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale
51

.  

cuantificabil creştere medie mică 

Civil NCPC 137 Curţile de apel sunt degrevate de soluţionarea cererilor de strămutare pe 

motiv de rudenie sau afinitate în legătură cu dosare aflate pe rolul 

tribunalelor, motive care nu mai sunt reglementate de NCPC. 

cuantificabil reducere imediată mică 

Civil NCPC 1052, 1055, 

1065, 1066 

Dispoziţiile NCPC în materia procesului civil internaţional 

reglementează cazuri noi în care competenţa soluţionării unor procese 

poate reveni curţilor de apel, în calitate de instanţe de control judiciar 

pentru hotărârile pronunţate în anumite cauze de tribunale. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere întârziată mică 

Civil NCPC 33 NCPC permite formularea unei acţiuni în justiţie pentru ocrotirea unui necuantificabil  creştere imediată mică 

                                                      

 

51 Proiectul LPA NCPC prevedere eliminarea instituţiei învestirii cu formulă executorie pe cale separată.  
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

interes care nu este născut, dacă titularul acţiunii justifică îndeplinirea 

anumitor condiţii (urmăreşte să prevină încălcarea unui drept sau 

preîntâmpinarea unei pagube).  Introducerea acestei reglementări poate 

avea ca impact creşterea numărului de dosare pe rolul curţilor de apel ca 

primă instanţă. 

(absolut) 

Civil NCPC 33 Consideraţiile privind impactul dispoziţiilor art.33 NCPC sunt incidente 

şi litigiilor soluţionate de curţile de apel ca instanţe de control judiciar. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere medie/ 

întârziată 

mică 

Civil NCPC 55 NCPC extinde sfera persoanelor care pot sta în judecată la toate 

asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, cu condiţia 

să fie legal constituite.  Această modificare poate atrage creşterea 

volumului de dosare pe rolul curţilor de apel ca primă instanţă. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

Civil NCPC 55 Consideraţiile privind impactul dispoziţiilor art.55 NCPC sunt incidente 

şi litigiilor soluţionate de curţile de apel ca instanţe de control judiciar. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere medie/ 

întârziată 

mică 

Civil NCPC 358 Noua dispoziţie va determina reducerea numărului de dosare privind 

procedura constatării unei situaţii de fapt pe rolul curţilor de apel, ca 

instanţă de control judiciar a hotărârilor de respingere pronunţate de 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere medie mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

tribunale în această materie.  În plus, estimăm o degrevare a 

judecătorilor din cadrul curţilor de apel ca urmare a instituirii apelului 

ca singura cale de atac împotriva încheierii de respingere, întrucât apelul 

se va soluţiona în complet de 2 judecători, în timp ce recursul, posibil 

sub reglementarea actuală, impunea complete de 3 judecători. 

Civil NCPC 498  NCPC prevede că o  hotărâre împotriva căreia s-a exercitat o 

contestaţie în anulare nu mai poate fi atacată de aceeaşi parte cu o nouă 

contestaţie în anulare, chiar dacă se invocă alte motive, interzicând 

astfel promovarea de contestaţii în anulare succesive, cu consecinţa 

degrevării rolului curţilor de apel  

necuantificabil 

(relativ) 

reducere imediată mică 

Civil NCPC 502 

raportat la 

art.498 

Potrivit NCPC, la fel ca şi în actuala reglementare, hotărârea dată în 

contestaţia în anulare este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea 

atacată.  Raportat la dispoziţiile art.498 alin.(3) NCPC, interdicţia 

promovării de contestaţii în anulare succesive, chiar dacă se invocă alte 

motive, este de natură să antreneze degrevarea rolului curţilor de apel de 

căile de atac ce ar putea fi exercitate împotriva acestor hotărâri. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere medie mică 

Civil NCPC 503 alin.(1) Art.503 alin.(1) pct.11 NCPC introduce un nou motiv de revizuire a necuantificabil  creştere întârziată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

hotărârilor judecătoreşti (şi anume, cazul în care, după ce hotărârea a 

devenit definitivă, Curtea Constituţională admite excepţia de 

neconstituţionalitate invocată în cauză).  Deoarece invocarea excepţiei 

de neconstituţionalitate nu mai atrage suspendarea judecării cauzei pe 

durata soluţionării acesteia,  există, teoretic, riscul ca deciziile Curţii 

Constituţionale să fie pronunţate după soluţionarea definitivă a 

procesului.  Cu toate acestea, consecinţele asupra numărului de dosare 

aflate pe rolul curţilor de apel depind de numărul deciziilor Curţii 

Constituţionale prin care se  admit excepţiile de neconstituţionalitate 

ridicate în faţa acestor instanţe şi care sunt pronunţate după finalizarea 

proceselor prin hotărâre definitivă. În plus, este posibil ca numărul 

excepţiilor de neconstituţionalitate invocate să scadă, dat fiind faptul că 

invocarea excepţiei nu conduce la suspendarea judecăţii cauzei. 

(absolut) 

Civil NCPC 507 

raportat la 

art.503 

alin.(1) 

NCPC, la fel ca şi actuala reglementare, stabileşte că hotărârea dată 

asupra revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru 

hotărârea revizuită.  În condiţiile instituirii unui motiv suplimentar de 

revizuire a hotărârilor judecătoreşti, se creează premisele grevării rolului 

curţilor de apel cu dosare având ca obiect căile de atac formulate 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

împotriva hotărârilor pronunţate asupra revizuirii întemeiate pe acest 

nou motiv. 

Civil NCPC 503 alin.(2) Art.503 alin.(2) NCPC consacră posibilitatea exercitării revizuirii şi 

împotriva hotărârilor judecătoreşti care nu evocă fondul, în câteva 

situaţii şi condiţii expres prevăzute de lege, aspect care ar putea avea ca 

impact o încărcare a rolului curţilor de apel cu cereri de revizuire 

întemeiate pe această dispoziţie legală.  

necuantificabil  

(relativ) 

creştere întârziată mică 

Civil NCPC 507 

raportat la 

art.503 

alin.(2) 

NCPC, la fel ca şi actuala reglementare, stabileşte că hotărârea dată 

asupra revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru 

hotărârea revizuită.  In condiţiile instituirii posibilităţii exercitării 

revizuirii şi împotriva hotărârilor judecătoreşti care nu evocă fondul, se 

creează premisele grevării rolului curţilor de apel cu dosare având ca 

obiect căile de atac formulate împotriva hotărârilor pronunţate asupra 

revizuirii. 

necuantificabil  

(relativ ) 

creştere întârziată mică 

Civil NCPC 626 NCPC consacră o categorie nouă de înscrisuri care nu sunt reprezentate 

de hotărâri judecătoreşti şi care pot pot fi puse în executare silită.  Se 

poate preconiza, astfel, o scădere a numărului de dosare legate de 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere medie mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

procedurile judiciare de obţinere a titlurilor executorii .  

Gradul de încărcare al curţilor de apel va fi influenţat de eliminarea 

recursurilor în acţiunile pornite de creditori pentru a obţine titlul 

executoriu52.  

Civil Proiect 

LPA 

NCPC 

585 Proiectul LPA NCPC prevede că pot fi atacate separat cu acţiune în 

anulare încheierile pronunţate de tribunalul arbitral prin care a fost 

suspendat cursul arbitrajului, au fost luate măsuri asigurătorii sau 

provizorii sau a fost respinsă, ca inadmisibilă, cererea de sesizare a 

Curţii Constituţionale.  În ipoteza instituirii posibilităţii părţilor de a 

formula acţiune în anulare şi împotriva încheierilor pronunţate de 

tribunalul arbitral prin care se iau măsurile anterior menţionate, se 

creează premisele grevării rolului curţilor de apel, ca instanţe 

competente să soluţioneze acţiunile în anulare
53

. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată mică 

                                                      

 

52 Proiectul LPA NCPC reglementează revenirea la sistemul instituit de CPC cu privire la înscrisurile autentice care pot fi puse în executare silită, respectiv numai înscrisurile care constată o creanţă 

certă, lichidă şi exigibilă.  Analiza cu privire la impactul reglementării art.626 NCPC îşi păstrează valabilitatea în măsura în care LPA nu ar implementa modificările preconizate. 
53 Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor art.585 NCPC. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil Proiect 

LPA 

NCPC 

599  Proiectul LPA NCPC instituie un nou motiv de pentru care poate fi 

formulată acţiunea în anulare hotărării arbitrale, respectiv dacă, după 

pronunţarea acesteia, Curtea Constituţională a admis excepţia de 

neconstituţionalitate invocă în cauză.  În ipoteza instituirii unui nou 

motiv de pentru care poate fi formulată acțiunea în anulare hotărării 

arbitrale, se creează premisele creșterii gradului de încărcare a curților 

de apel.  Şi în acest caz, impactul asupra gradului efectiv de încărcare a 

rolului curţilor de apel depind de  numărul deciziilor Curţii 

Constituţionale de admitere a excepţiei de neconstituţionale invocată în 

cauză şi care sunt pronunţate după soluţionarea litigiului arbitral
54

.  

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată mică 

Civil NCPC 604 NCPC stabileşte competenţa exclusivă a curţilor de apel de a judeca 

acţiunile în anularea hotărârilor arbitrale, consecinţa fiind creşterea 

numărului de cauze pe rolul acestor instanţe.  Conform NCPC, curţile de 

apel vor judeca acţiunea în anularea hotărârii arbitrale în complet de 3 

cuantificabil creştere întârziată mică 

                                                      

 

54 Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor art.599 NCPC. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

judecători, faţă de dispoziţiile actuale, potrivit cărora acţiunea în 

anularea hotărârii arbitrale se judecă în complet de un judecător55.  

Civil NCPC 601 NCPC instituie competenţa exclusivă a curţilor de apel de a judeca 

acţiunea în anularea hotărârii arbitrale.  Un alt efect al acestei 

reglementări va consta în degrevarea curţilor de apel de soluţionarea 

recursurilor împotriva hotărârilor tribunalelor asupra acţiunilor în 

anulare.  

cuantificabil reducere întârziată mică 

Civil NCPC 52 NCPC introduce posibilitatea atacării cu recurs a încheierii de 

respingere a cererii de recuzare atunci când hotărârea pronunţată este 

definitivă.  

Această dispoziţie poate determina, aşadar, o creştere a volumului de 

dosare pe rolul curţilor de apel, ca instanţe de control ierarhic cu privire 

la încheierile pronunţate de tribunale, prin care au fost respinse cereri de 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată mică 

                                                      

 

55 Pe de altă parte, Proiectul LPA NCPC prevede modificarea dispoziţiilor art.604 NCPC, în sensul că hotărârile curţilor de apel, prin care se admite acţiunea în anularea hotărârilor arbitrale vor fi 

supuse recursului, ceea ce va putea determina degrevarea ÎCCJ de soluţionarea recursurilor împotriva hotărârilor pronunţate de curţile de apel de respingere a acţiunilor în anularea hotărârilor 

arbitrale, cu consecinţa reducerii gradului de încărcare a ÎCCJ. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

recuzare în materii în care hotărârea este definitivă.  

Civil NCPC 63 NCPC introduce posibilitatea atacării pe cale separată a încheierii de 

respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie, spre deosebire de 

actuala reglementare în conformitate cu care o astfel de hotărâre nu 

poate fi atacată decât odată cu hotărârea pronunţată pe fondul cauzei.  

Prin urmare, se poate anticipa o creştere a numărului dosarelor de 

competenţa curţilor de apel, ca instanţe control judiciar
56

. 

necuantificabil 

(relativ) 

creştere medie mică 

Civil NCPC 68 

 

 NCPC, instituie o procedură de admitere în principiu a cererilor de 

chemare în judecată a altor persoane.  În prezent o astfel de procedură 

nu este reglementată, instanţele fiind ţinute să dispună introducerea în 

cauză a altor persoane la cererea reclamantului sau a pârâtului, fără a se 

putea pronunţa asupra admisibilităţii unei astfel de cereri.  Încheierea 

prin care se reţine inadmisibilitatea în principiu poate fi atacată pe cale 

necuantificabil 

(relativ) 

creştere medie mică 

                                                      

 

56 Prin Proiectul LPA NCPC se preconizează modificarea prevederilor art.63 alin.(3) şi (4) din NCPC, în sensul eliminării dispoziţiilor referitoare la posibilitatea atacării pe cale separată a încheierii 

de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie. În măsura în care această dispoziţie va intra în vigoare, impactul identificat cu privire la acest articol al NCPC nu se va produce.  
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

separată, ce poate conduce la creşterea gradului de încărcare a curţilor 

de apel
57

.  

Civil NCPC 73 NCPC instituie o procedură de admitere în principiu a cererii de 

chemare în garanţie, faţă de reglementarea actuală în care, primind 

cererea de chemare în garanţie, instanţa este ţinută să dispună 

introducerea terţului în cauză şi să îl citeze.  Încheierea prin care se 

reţine inadmisibilitatea în principiu poate fi atacată separat, ce poate 

conduce la creşterea volumului de dosare pe rolul curţilor de apel
58

. 

necuantificabil 

(relativ) 

creştere medie mică 

Civil NCPC 76 NCPC instituie  o procedură de admitere în principiu a cererii de arătare 

a titularului dreptului, faţă de reglementarea actuală când, primind 

cererea de arătare a titularului dreptului, instanţa este ţinută să dispună 

introducerea în cauză a celui indicat ca fiind titularul dreptului şi să îl 

necuantificabil 

(relativ) 

creştere medie mică 

                                                      

 

57 Prin Proiectul LPA NCPC se preconizează eliminarea dispoziţiilor referitoare la posibilitatea atacării pe cale separată a încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de chemare în judecată a 

altor persoane. În măsura în care această dispoziţie va intra în vigoare, impactul identificat cu privire la acest articol al NCPC nu se va produce. 
58 Proiectul LPA NCPC preconizează eliminarea dispoziţiilor referitoare la posibilitatea atacării pe cale separată a încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de chemare în garanţie. În măsura 

în care această dispoziţie va intra în vigoare, impactul identificat cu privire la acest articol al NCPC nu se va produce. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

citeze.  Încheierea prin care se reţine inadmisibilitatea în principiu poate 

fi atacată pe cale separată, ceea ce poate conduce la creşterea volumului 

de dosare pe rolul curţilor de apel
59

. 

Civil NCPC 131 NCPC reglementează, ca element de noutate, conflictul de competenţă 

între complete, soluţionat de completul corespunzător al instanţei 

ierarhic superioare celei la care s-a ivit conflictul, precum şi conflictul 

de competenţă între secţii, soluţionat de secţia corespunzătoare a 

instanţei ierarhic superioare celei la care s-a ivit conflictul.  Acest aspect 

poate determina creşterea numărului de dosare la nivelul curţilor de 

apel, ca urmare a soluţionării conflictelor de competenţă între complete 

sau secţii ale tribunalelor.  

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată mică 

Civil NCPC 400, 404 Dispoziţiile NCPC permit atacarea cu recurs a hotărârii prin care se ia 

act de renunţarea la judecata recursului sau la dreptul dedus judecăţii, în 

cazurile în care judecata este în ultimă instanţă, posibilitate pe care CPC 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere întârziată mică 

                                                      

 

59 Proiectul LPA NCPC preconizează eliminarea dispoziţiilor referitoare la posibilitatea atacării pe cale separată a încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de arătare a titularului dreptului. În 

măsura în care această dispoziţie va intra în vigoare, impactul identificat cu privire la acest articol al NCPC nu se va produce. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

nu o reglementează.  Noua reglementare poate determina o creştere a 

numărului de dosare pe rolul curţilor de apel, având ca obiect recursuri 

împotriva respectivelor hotărâri pronunţate de tribunale.  

Civil NCPC 415 NCPC instituie posibilitatea atacării cu recurs şi a hotărârii de perimare 

pronunţate în ultimă instanţă.  Prin urmare, estimăm o creştere 

corespunzătoare a numărului de cauze pe rolul curţilor de apel, prin 

adăugarea recursurilor împotriva unor astfel de hotărâri pronunţate de 

tribunale. 

necuantificabil 

(relativ) 

creştere întârziată mică 

Civil NCPC 455 NCPC consacră expres posibilitatea părţilor de a ataca numai 

considerentele hotărârii prin care s-au dat dezlegări unor probleme de 

drept ce nu au legătură cu judecata acelui proces, a considerentelor 

calificate ca fiind „greşite” sau care cuprind constatări de fapt care 

prejudiciază partea.  În consecinţă, se va putea înregistra o anumită 

creştere a apelurilor/recursurilor astfel declarate şi, implicit, osporire a 

gradului de încărcare a rolului curţilor de apel.  

 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată mică 

Civil NCPC 134 NCPC stabileşte că se poate produce conexarea exclusiv în faţa primei necuantificabil creştere medie- mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

instanţe.  Acest aspect poate determina creşterea numărului de dosare pe 

rolul curţilor de apel (cauze în apel sau recurs care intrau sub incidenţa 

conexării şi cărora nu li se mai aplică această instituţie). 

(relativ) întârziată 

Civil NCPC 353-357 Modificarea regulilor privind căile de atac în materia asigurărilor de 

dovezi ar putea conduce la o scădere a numărului de dosare pe rolul 

curţilor de apel, ca urmare a eliminării căii de atac împotriva încheierii 

de admitere.  Pe de altă parte, va avea loc o degrevare a judecătorilor 

din cadrul curţilor de apel ca urmare a instituirii apelului ca singura cale 

de atac împotriva încheierii de respingere, întrucât apelul se va soluţiona 

în complet de 2 judecători, în timp ce recursul, posibil sub 

reglementarea actuală, impunea complete de 3 judecători. 

necuantificabil 

(relativ) 

scădere întârziată mică 

Civil NCPC 453 alin.(2) NCPC instituie o excepţie de la principiul ierarhiei căilor de atac şi 

anume posibilitatea părţilor de a renunţa, în anumite condiţii, la 

exercitarea unei căi ordinare de atac (apelul), în favoarea unei căi 

extraordinare (recursul), aspect ce va putea avea ca efect degrevarea 

rolului curţilor de apel de soluţionarea căilor ordinare de atac. 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere întârziată mică 

Civil NCPC 453 alin.(3) NCPC reglementează în mod expres posibilitatea de exercitare a căilor necuantificabil  creştere întârziată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

extraordinare de atac concomitent, aspect ce va putea determina un 

impact în ceea ce priveşte creşterea numărului de cauze având atare 

obiect şi, implicit, o încărcare suplimentară a rolului curţilor de apel. 

(relativ) 

Civil NCPC 408 NCPC instituie posibilitatea atacării cu recurs şi a încheierii de 

suspendare a cauzei pronunţate în recurs, determinând astfel o posibilă 

creştere a numărului dosarelor pe rolul curţilor de apel. 

necuantificabil 

(relativ) 

creştere întârziată mică 

Civil NCPC 127 Conform NCPC, hotărârea de admitere a excepţiei de necompetenţă nu 

mai poate fi atacată (pe când înainte de intrarea în vigoare a Legii 

nr.202/2010, CPC permitea, atacarea cu recurs).  

cuantificabil reducere imediată mică 

Civil NCPC 916 Cu caracter de noutate, NCPC consacră posibilitatea exercitării 

contestaţiei în anulare şi revizuirii împotriva hotărârii pronunţate în 

materia divorţului, cu excepţia situaţiei în care unul dintre soţi s-a 

recăsătorit.  Acest aspect  va putea determina o creştere a numărului de 

dosare având acest obiect, inclusiv pe rolul curţilor de apel. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată mică 

Civil NCPC 41 Având în vedere lărgirea sferei motivelor de incompatibilitate privind 

judecătorii, aplicabile, de asemenea şi procurorilor şi grefierilor, noile 

reglementări vor determina un număr mai mare de cereri de 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

abţinere/recuzare, generând creşterea gradului de încărcare a curţilor de 

apel.  

Civil NCPC 451 NCPC permite instanţelor să respingă, ca inadmisibile, căile de atac 

greşite, formulate în considerarea unor menţiuni inexacte din 

dispozitivul hotărârii atacate, spre deosebire de situaţia actuală, când 

instanţele pot proceda din oficiu la calificarea respectivelor căii de atac.  

Prin urmare, se va putea înregistra o grevare suplimentară a rolului 

curţilor de apel, atât datorită soluţionării primei căi de atac, cât şi, ca 

urmare, a soluţionării  căii de atac corecte.  

necuantificabil  

(absolut) 

creştere medie mică 

Civil NCPC 941, 962 NCPC înlocuieşte calea de atac a recursului cu apelul ce poate fi 

formulată împotriva încheierii de soluţionare a cererii de înfiinţare şi a 

celei de ridicare a sechestrului asigurător, precum şi a cererii de 

înfiinţare şi a celei de ridicare a sechestrului judiciar.  Impactul se va 

răsfrânge asupra volumului de activitate al judecătorilor, deoarece 

apelurile sunt soluţionate în complet de 2 judecători (şi nu în complet de 

3 judecători, ca în cazul recursului), fără a produce însă efecte în ceea ce 

priveşte numărul efectiv de cauze pe rolul curţilor de apel.  

cuantificabil reducere medie mică 



 

 

116 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 492 Proiectul LPA NCPC prevede că, instanţele de recurs (numai în cazul 

tribunalelor şi curţilor de apel) vor casa cu trimitere numai o singură 

dată în cursul procesului, atunci când instanţa a cărei hotărâre este 

atacată cu recurs a soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului 

sau judecata s-a făcut în lipsa părţii care a fost nelegal citată atât la 

administrarea probelor, cât şi la dezbaterea fondului.  Soluţii legislative 

similare au fost deja introduse prin Legea nr.202/2010.  Se poate 

anticipa ca aceste dispoziţii să aibă un impact pozitiv asupra volumului 

de activitate a judecătorilor şi asupra duratei procesului
60

.  

necuantificabil  

(relativ) 

reducere  imediată mică 

Civil Proiect 

LPA 

NCPC 

948 Proiectul LPA NCPC prevede modificarea dispoziţiilor art.948 alin.(2) 

NCPC, stabilind că, încheierea pronunţată asupra cererii de instituire a 

sechestrului asigurător asupra unei nave civile este supusă apelului în 

termen de 5 zile de la pronunţare.  Modficarea art.948 alin.(2) NCPC 

propusă de Proiectul LPA NCPC este în măsură să determine încărcarea 

suplimentară a rolului curţilor de apel cu cereri având ca obiect căile de 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere întârziată  mică 

                                                      

 

60 Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor art.492 NCPC. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

atac ce ar putea fi formulate împotriva încheierilor pronunţate asupra 

cererii de instituire a sechestrului asigurător asupra unei nave civile
61

. 

Civil NCPC 539 NCPC elimină calea de atac ce putea fi declarată împotriva hotărârilor 

prin care tribunalele dispuneau cu privire la cererile având ca obiect 

înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi în organizarea şi desfăşurarea 

arbitrajului, consecinţa fiind degrevarea curţilor de apel de soluţionarea 

recursurilor declarate în atare materii. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere imediată mică 

Civil NCPC 58 NCPC extinde cazurile de coparticipare activă şi pasivă şi la ipoteza în 

care între drepturile şi obligaţiile părţilor există o strânsă.  Această 

reglementare ar urma să diminueze numărul de dosare în cauzele 

înregistrate pe rolul curţilor de apel în primă instanţă.  

necuantificabil 

(absolut) 

scădere imediată mică 

Civil NCPC 58 Consideraţiile privind impactul art.58 NCPC sunt incidente şi în ceea ce 

priveşte numărul cauzelor soluţionate de curţile de apel ca instanţe de 

control judiciar. 

necuantificabil 

(absolut) 

scădere mediu/ 

întârziat 

mică 

                                                      

 

61 Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor art.948 alin.(2) NCPC. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 26 raportat 

la art.94 

pct.2 

NCPC 

NCPP permite disjungerea acţiunii civile în procesul penal în baza unor 

criterii mai permisive decât cele din reglementarea actuală.  Ca atare, 

există posibilitatea să crească gradul de încărcare al curţilor de apel, ca 

instanţe de apel împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în cauze 

având ca obiect acţiuni civile disjunse din cauze penale privind 

prejudicii de peste 100.000 RON62.  

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată mică 

Penal NCPP 26, 478, 

486 

raportat la 

art.94 pct.2 

NCPC 

În ipoteza admiterii acordului de recunoaştere intervenit între procuror 

şi inculpate conform art.478 NCPP, dacă latura civilă nu se soluţionează 

în mod amiabil, acţiunea civilă va fi disjunsă şi înaintată instanţei civile 

competente.  În consecinţă, această soluţie legislativă poate conduce la o 

creştere a numărului de dosare pe rolul curţilor de apel, ca instanţe de 

apel împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în cauze având ca 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată mică 

                                                      

 

62 Prin Proiectul LPA NCPP se modifică Art.26 alin.(1), în sensul că instanţa poate dispune disjungerea acţiunii civile când soluţionarea acesteia determină depăşirea termenului rezonabil pentru 

soluţionarea acţiunii penale.  Ca urmare, regula nu mai este disjungerea, ci rămânerea în competenţa instanţei penale. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

obiect acţiuni civile disjunse din cauze penale privind prejudicii de peste 

100.000 lei63.   

 

                                                      

 

63 Prin Proiectul LPA NCPP se modifică Art.26 alin.(1), în sensul că instanţa poate dispune disjungerea acţiunii civile când soluţionarea acesteia determină depăşirea termenului rezonabil pentru 

soluţionarea acţiunii penale.  Ca urmare, regula nu mai este disjungerea, ci rămânerea în competenţa instanţei penale. 
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Elemente de impact identificate pentru ÎCCJ 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare în 

timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 137 Se transferă din competenţa ÎCCJ la tribunale64 şi, respectiv, la curţile 

de apel cererile de strămutare pentru motive de bănuială legitimă cu 

privire la cauze aflate în curs de soluţionare pe rolul judecătoriilor şi 

tribunalelor.  Se poate estima astfel o degrevare a rolului ÎCCJ. 

parţial 

cuantificabil 

reducere imediată 

 

mare 

Civil NCPC 477 În ceea ce priveşte cauzele având o valoare între 100.001 RON şi 

500.000 RON inclusiv, se va sesiza o reducere a numărului de dosare 

de recurs pe rolul ÎCCJ.  Această degrevare este determinată de 

restrângerea sferei hotărârilor care pot fi atacate cu recurs, ca urmare a 

majorării plafonului valoric la cererile evaluabile în bani (respectiv de 

la 100,000 RON la 500.000 RON)
65

. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere mediu 

întârziată 

mare 

                                                      

 

64 Potrivit Proiectului LPA NCPC, se elimină competenţa tribunalului de a soluţiona cereri de strămutare, ce fusese introdusă prin NCPC, această competenţă revenind curţilor de apel 
65 De asemenea, Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor art.477 alin.(2) NCPC, prin eliminarea căii de atac a recursului în cauzele având ca obiect cereri de expropriere.  

Actualmente, cererile de expropriere sunt soluţionate în primă instanţă de tribunale, hotărârile pronunţate de tribunale pot fi atacate cu apel la curţile de apel, iar hotărârile curţilor de apel pot fi 

atacate cu recurs la ÎCCJ.  În ipoteza în care se va elimina calea de atac a recursului în ceea ce priveşte cauzele având ca obiect cererile de expropriere, se pot crea crea premisele degrevării rolului 

ÎCCJ.  
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare în 

timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 93 pct.1 lit. 

a) şi j), 477 

Cererile în materia succesorală, altele decât cele care privesc ieşirea 

din indiviziunea succesorală, atunci când valoarea obiectului depăşeşte 

100.000 RON, precum şi cererile din această materie neevaluabile în 

bani trec în competenţa de primă instanţă a  tribunalelor, având în 

vedere că NCPC nu mai prevede competenţa judecătoriei de a 

soluţiona cereri în această materie, indiferent de valoarea obiectului 

respectivelor cereri.  Prin urmare, ÎCCJ  va soluţiona recursurile 

formulate împotriva hotărârilor pronunţate în aceste cauze, atunci când 

valoarea obiectului depăşeşte 500.000 RON sau atunci când este 

neevaluabil în bani..  

necuantificabil  

(relativ) 

 

creştere întârziată medie 

Civil NCPC 93, pct.1 

lit. i), 477 

Hotărârile pronunţate în cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate 

prin erori judiciare sunt supuse, potrivit NCPC apelului la curţile de 

apel
66

.  Prin urmare ÎCCJ va fi degrevată de soluţionarea recursurilor 

cuantificabil 

 

reducere imediată medie 

                                                      

 

66
 În conformitate cu dispoziţiile art.2821  CPC, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.202/2010, hotărârile în cauze privind cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare nu 

sunt supuse apelului.  În prezent, astfel de hotărâri pot fi atacate cu recurs, la curţile de apel.  De altfel  
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare în 

timp 

Intensitatea 

impactului 

 în această materie, aspect deja introdus prin dispoziţiile Legii 

nr.202/2010. 

Civil NCPC 93 pct.1 lit. 

j) 

Cererile neevaluabile în bani în materie civilă, cu excepţia celor 

privind obligaţia de „a face”,  precum şi cererile în materia fondului 

funciar, inclusiv cele petitorii sau posesorii formulate de terţii vătămaţi 

în drepturile lor trec din competenţa judecătoriilor în competenţa 

tribunalelor în primă instanţă, ca urmare a stabilirii plenitudinii de 

competenţă a tribunalelor.  Prin urmare, numărul de cauze înregistrate 

pe rolul ÎCCJ va creşte ca urmare a transferului competenţei de 

soluţionare a recursurilor împotriva hotărârilor pronunţate în astfel de 

cauze de la curţile de apel.  

necuantificabil 

(relativ) 

creştere întârziată mare 

Civil NCPC 487 NCPC instituie procedura de filtrare a recursurilor la nivelul ÎCCJ.  

Această procedură permite, în anumite cazuri, soluţionarea 

recursurilor fără citarea părţilor, creând premisele reducerii gradului 

de încărcare a completelor de judecată însărcinate cu soluţionarea 

recursurilor cu citarea părţilor, procedură ce presupune dezbateri 

contradictorii şi acordarea de termene de judecată.  În ceea ce priveşte 

necuantificabil 

(absolut) 

anulată mediu 

întârziată 

mare 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare în 

timp 

Intensitatea 

impactului 

numărul efectiv de dosare înregistrate pe rolul ÎCCJ, modalitatea de 

reglementare a procedurii de filtrare nu este susceptibilă prin ea însăşi 

să antreneze modificări.  

Civil NCPC 515 NCPC stabileşte competenţa instanţei învestite cu soluţionarea cauzei 

de a judeca şi contestaţiile privind tergiversarea procesului.  Întrucât, 

în ansamblul său, procedura se doreşte a avea un rol important în 

accelerarea judecării cauzelor, se poate anticipa că părţile vor apela 

frecvent la această procedură, generând încărcarea rolului ÎCCJ cu 

astfel de contestaţii privind tergiversarea procesului.  

necuantificabil  

(absolut) 

creştere medie medie 

Civil NCPC 518 Plângerea împotriva încheierilor pronunţate de curţile de apel (sau de 

un alt complet de judecată din cadrul ÎCCJ), prin care se respinge 

contestaţia privind tergiversarea procesului urmează să fie soluţionată 

de ÎCCJ în complet de 3 judecători.  

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată medie 

Civil NCPC 92 Ca urmare a transferului de competenţă de la tribunale la judecătorii 

cu privire la soluţionarea în primă instanţă a litigiilor privind 

obligaţiile de „a face” în materie comercială, neevaluabile în bani, 

precum şi a acţiunilor în evacuare în materie comercială, va avea loc o 

necuantificabil  

(relativ) 

scădere medie/ 

întârziată 

medie 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare în 

timp 

Intensitatea 

impactului 

degrevare a rolului ÎCCJ.  Degrevarea se datorează şi faptului că, 

potrivit NCPC, hotărârile pronunţate în cauze având ca obiect obligaţii 

de „a face” nu sunt supuse recursului, ci doar apelului, ce urmează a fi 

soluţionat de tribunale.  ÎCCJ este în prezent degrevată de soluţionarea 

recursurilor în cauzele privind evacuările în materie comercială, 

întrucât, prin Legea nr.202/2010, s-a stabilit că hotărarile pronunţate în 

primă instanţă de tribunale în această materie sunt supuse numai 

recursului (ce se soluţionează de instanţa superioara, respectiv de 

curţile de apel). 

Civil NCPC 82, 83, 480 NCPC stabileşte condiţii mai restrictive decât CPC pentru 

reprezentarea persoanelor fizice, a persoanelor juridice şi a entităţilor 

fără personalitate juridică constituite conform legii..  Aceste restricţii 

ar putea avea drept consecinţă scăderea numărului de dosare pe rolul 

ÎCCJ, având în vedere că factorul financiar ar putea împiedica un 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere medie/ 

întârziată 

medie 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare în 

timp 

Intensitatea 

impactului 

număr semnificativ de justiţiabili să apeleze la servicii de 

specialitate67.  

Civil NCPC 512 NCPC instituie o nouă procedură privind pronunţarea unei hotărâri 

prealabile pentru dezlegarea unei probleme de drept, aspect ce ar putea 

conduce la o aglomerare a rolului ÎCCJ
68

. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere mediu 

întârziată 

medie 

Civil NCPC 137 ÎCCJ va fi degrevată de soluţionarea cererilor de strămutare pe motiv 

de rudenie sau afinitate referitoare la cauze aflate pe rolul curţilor de 

apel, motive de strămutare care nu mai sunt reglementate de NCPC. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere imediată mică 

Civil NCPC 1052, 1055, 

1065, 1066 

Dispoziţiile NCPC în materia procesului civil internaţional 

reglementează noi cazuri în care competenţa soluţionării unor procese 

poate aparţine ÎCCJ, ca instanţă de control judiciar. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată mică 

                                                      

 

67 Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor O.U.G. nr.51/2008, în sensul că, dacă hotărârea pronunţată în cauza pentru care s-a încuviinţat ajutorul public judiciar este supusă 

recursului, ajutorul public judiciar acordat în etapa procesuală imediat anterioară se extinde de drept pentru redactarea cererii şi a motivelor de recurs, precum şi pentru exercitarea şi susţinerea 

acestuia.  De la data confirmării sau desemnării avocatului începe să curgă un nou termen pentru exercitarea căii de atac a recursului. 
68 Proiectul LPA NCPC prevede modificarea art.512, în sensul restrângerii obiectului sesizării la chestiuni de drept, de a căror lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective, nou apărute, 

care nu au fost dezlegate unitar în practica instanțelor și care nu fac obiectul recurs în interesul legii în curs de soluționare. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare în 

timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 33 NCPC instituie posibilitatea formulării unei acţiuni în justiţie pentru 

ocrotirea unui interes care nu este născut, dacă titularul acţiunii 

justifică îndeplinirea anumitor condiţii.  Introducerea acestei 

reglementări poate avea ca impact creşterea numărului de dosare, 

inclusiv pe rolul ÎCCJ, ca instanţă de control judiciar.  

necuantificabil  

(absolut) 

creştere medie/ 

întârziată 

mică 

Civil NCPC 55 NCPC extinde sfera persoanelor care pot sta în judecată la toate 

asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, cu 

condiţia să fie constituite conform legii.  O atare modificare poate 

atrage creşterea volumului de dosare pe rolul ÎCCJ, ca instanţă de 

control judiciar. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere medie/ 

întârziată 

mică 

Civil NCPC 498 NCPC introduce regula potrivit căreia o hotărâre împotriva căreia s-a 

exercitat o contestaţie în anulare nu mai poate fi atacată de aceeaşi 

parte cu o nouă contestaţie în anulare, chiar dacă se invocă alte motive, 

interzicând astfel promovarea de contestaţii în anulare succesive, cu 

consecinţa degrevării rolului ÎCCJ. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere întârziată mică 

Civil NCPC 502 

raportat la 

Potrivit NCPC, la fel ca şi în actuala reglementare, hotărârea dată în 

contestaţia în anulare este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea 

necuantificabil reducere medie mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare în 

timp 

Intensitatea 

impactului 

art.498 atacată.  Raportat la dispoziţiile art.498 alin.(3) NCPC, interdicţia 

promovării de contestaţii în anulare succesive este de natură să 

antreneze degrevarea rolului ÎCCJ de soluţionarea căilor de atac ce ar 

putea fi exercitate împotriva acestor hotărâri. 

(relativ) 

Civil NCPC 503 alin.(1) Art.503 alin.(1) pct.11 NCPC introduce un nou motive de revizuire a 

hotărârilor judecătoreşti (respectiv, în cazul în care, după ce hotărârea 

judecătorească rămâne definitivă, Curtea Constituţională admite 

excepţia de neconstituţionalitate invocată în cauză).  Întrucât invocarea 

excepţiei de neconstituţionalitate nu mai atrage suspendarea judecării 

cauzei pe durata soluţionării acesteia, creşte, teoretic, riscul ca 

deciziile Curţii Constituţionale să fie pronunţate după soluţionarea 

definitivă a procesului
69

. Cu toate acestea, în practică este posibil să se 

înregistreze o reducere a numărului de excepţii de neconstituţionalitate 

invocate, întrucât justiţiabilii nu vor mai folosi acest mijloc procedural 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată mică 

                                                      

 

69 Consecinţele asupra gradului de încărcare a ÎCCJ depind de numărul deciziilor Curţii Constituţionale prin care s-au admis excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în faţa acestei instanţei şi care 

sunt pronunţate după soluţionarea cauzei prin hotărâre definitivă. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare în 

timp 

Intensitatea 

impactului 

în scopul tergiversării soluţionării cauzelor.   

Civil NCPC 507 

raportat la 

art.503 

alin.(1) 

NCPC, la fel ca şi actuala reglementare, stabileşte că hotărârea dată 

asupra revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru 

hotărârea revizuită.  In condiţiile instituirii unui motiv suplimentar de 

revizuire a hotărârilor judecătoreşti, se creează premisele grevării 

rolului ÎCCJ cu dosare având ca obiect căile de atac formulate 

împotriva hotărârili pronunţate asupra revizuirii întemeiate pe acest 

nou motiv. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată mică 

Civil NCPC 503 alin.(2) Consacrând posibilitatea exercitării revizuirii şi în cazul hotărârilor 

judecătoreşti care nu evocă fondul, în anumite situaţii şi condiţii, 

NCPC creează premisele încărcării rolului ÎCCJ.  În legătură cu 

această instanţă, având în vedere sfera situaţiilor concrete în care poate 

pronunţa hotărâri care nu evocă fondul,  se va putea înregistra un 

impact însemnat sub aspectul gradului de încărcare a rolului ÎCCJ. 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere întârziată mică 

Civil NCPC 507 

raportat la 

art.503 

NCPC, la fel ca şi actuala reglementare, stabileşte că hotărârea dată cu 

în revizuire este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru 

hotărârea revizuită.  In condiţiile instituirii posibilităţii exercitării 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere întârziată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare în 

timp 

Intensitatea 

impactului 

alin.(2) revizuirii şi împotriva hotărârilor judecătoreşti care nu evocă fondul, 

se creează premisele grevării rolului ÎCCJ cu dosare având ca obiect 

căile de atac formulate împotriva hotărârilor pronunţate asupra 

revizuirii. 

Civil NCPC 604 NCPC reglementează caracterul definitiv al hotărârii curţii de apel prin 

care este admisă acţiunea în anularea hotărârii arbitrale.  Această 

modificare este de natură să determine degrevarea ÎCCJ de 

soluţionarea recursurilor împotriva hotărârilor pronunţate de curţile de 

apel de admitere a acţiunilor în anularea hotărârilor arbitrale, cu 

consecinţa reducerii gradului de încărcare a acestei instanţe
70

. 

cuantificabil scădere întârziată mică 

Civil NCPC 52 Spre deosebire de CPC, NCPC permite atacarea cu recurs a încheierii 

de respingere a cererii de recuzare atunci când hotărârea prin care se 

necuantificabil  creştere întârziată mică 

                                                      

 

70 Pe de altă parte, Proiectul LPA NCPC prevede modificarea dispoziţiilor art.604 NCPC, în sensul că hotărârile curţilor de apel, prin care se admite acţiunea în anularea hotărârilor arbitrale vor fi 

supuse recursului. În cazul în care această prevedere va intra în vigoare, impactul identificat cu privire la acest articol se va produce parţial, deoarece ÎCCJ va judeca recursurile împotriva hotărârilor 

curţilor de apel prin care se admit acţiunile în anulare. Cu toate acestea, se va înregistra o oarecare degrevare a ÎCCJ, în ceea ce priveşte recursurile împotriva hotărârilor pronunţate de curţile de apel 

de respingere a acţiunilor în anularea hotărârilor arbitrale. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare în 

timp 

Intensitatea 

impactului 

 soluţionează cauza este definitivă.  Această dispoziţie poate determina 

o creştere a volumului de dosare pe rolul ÎCCJ, ca instanţă de de 

control ierarhic. 

(absolut) 

Civil NCPC 63 NCPC introduce posibilitatea atacării pe cale separată a încheierii de 

respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie, spre deosebire de 

actuala reglementare în conformitate cu care o astfel de hotărâre nu 

poate fi atacată decât odată cu hotărârea pronunţată pe fondul cauzei.  

Prin urmare, se poate anticipa o creştere a numărului dosarelor de 

competenţa ÎCCJ, ca instanţă control judiciar împotriva încheierilor în 

materie pronunţate de curţile de apel
71

. 

necuantificabil 

(relativ) 

creştere medie/întârziată mică 

Civil NCPC 68 

 

 NCPC, instituie o procedură de admitere în principiu a cererilor de 

chemare în judecată a altor persoane.  În prezent o astfel de procedură 

nu este reglementată, instanţele fiind ţinute să dispună introducerea în 

necuantificabil 

(relativ) 

creştere medie mică 

                                                      

 

71 Prin Proiectul LPA NCPC se preconizează modificarea prevederilor art.63 alin.(3) şi (4) din NCPC, în sensul eliminării dispoziţiilor referitoare la posibilitatea atacării pe cale separată a încheierii 

de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie. În măsura în care această dispoziţie va intra în vigoare, impactul identificat cu privire la acest articol al NCPC nu se va produce.   
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare în 

timp 

Intensitatea 

impactului 

cauză a altor persoane la cererea reclamantului sau a pârâtului, fără a 

se putea pronunţa asupra admisibilităţii unei astfel de cereri.  

Încheierea prin care se reţine inadmisibilitatea în principiu poate fi 

atacată pe cale separată, ce poate conduce la creşterea gradului de 

încărcare a ÎCCJ prin adăugarea căii de atac împotriva încheierilor 

pronunţate de curţile de apel prin care au fost respinse ca inadmisibile 

respectivele cereri
72

.  

Civil NCPC 73 NCPC instituie o procedură de admitere în principiu a cererii de 

chemare în garanţie, faţă de reglementarea actuală în care, primind 

cererea de chemare în garanţie, instanţa este ţinută să dispună 

introducerea terţului în cauză şi să îl citeze.  Încheierea prin care se 

reţine inadmisibilitatea în principiu poate fi atacată separat, ce poate 

conduce la creşterea volumului de dosare pe rolul ÎCCJ prin adăugarea 

necuantificabil 

(relativ) 

creştere medie mică 

                                                      

 

72 Prin Proiectul LPA NCPC se preconizează eliminarea dispoziţiilor referitoare la posibilitatea atacării pe cale separată a încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de chemare în judecată a 

altor persoane. În măsura în care această dispoziţie va intra în vigoare, impactul identificat cu privire la acest articol al NCPC nu se va produce. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare în 

timp 

Intensitatea 

impactului 

căii de atac împotriva încheierilor pronunţate de curţile de apel prin 

care au fost respinse ca inadmisibile respectivele cereri
 73

. 

Civil NCPC 76 NCPC instituie  o procedură de admitere în principiu a cererii de 

arătare a titularului dreptului, faţă de reglementarea actuală când, 

primind cererea de arătare a titularului dreptului, instanţa este ţinută să 

dispună introducerea în cauză a celui indicat ca fiind titularul dreptului 

şi să îl citeze.  Încheierea prin care se reţine inadmisibilitatea în 

principiu poate fi atacată pe cale separată, ce poate conduce la 

creşterea volumului de dosare pe rolul ÎCCJ prin adăugarea căii de 

atac împotriva încheierilor pronunţate de curţile de apel prin care au 

fost respinse ca inadmisibile respectivele cereri
 74

. 

necuantificabil 

(relativ) 

creştere medie mică 

Civil NCPC 130,131 NCPC reglementează conflictul de competenţă între o instanţă şi ÎCCJ,  necuantificabil creştere întârziată mică 

                                                      

 

73 Proiectul LPA NCPC preconizează eliminarea dispoziţiilor referitoare la posibilitatea atacării pe cale separată a încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de chemare în garanţie. În măsura 

în care această dispoziţie va intra în vigoare, impactul identificat cu privire la acest articol al NCPC nu se va produce. 
74 Proiectul LPA NCPC preconizează eliminarea dispoziţiilor referitoare la posibilitatea atacării pe cale separată a încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de arătare a titularului dreptului. În 

măsura în care această dispoziţie va intra în vigoare, impactul identificat cu privire la acest articol al NCPC nu se va produce. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare în 

timp 

Intensitatea 

impactului 

conflictul de competenţă între complete, , precum şi conflictul de 

competenţă între secţii, Acest aspect poate avea un impact prin 

creşterea numărului de dosare la nivelul ÎCCJ, fie ca urmare a 

soluţionării conflictelor de competenţă între o instanţă şi ÎCCJ sau a 

conflictelor de competenţă între complete sau secţii ale curţilor de 

apel, fie ca urmare a soluţionării recursurilor în această materie
75

.  

(absolut) 

Civil NCPC 400, 404 NCPC permite atacarea cu recurs a hotărârii prin care se ia act de 

renunţarea la judecata recursului sau la dreptul dedus judecăţii, în 

cazurile în care judecata este în ultimă instanţă.Noile prevederi pot 

determina o creştere a gradului de încărcare al ÎCCJ, ca instanţă de 

control judiciar pentru hotărârile pronunţate de curţile de apel în 

ultimă instanţă, precum şi pentru hotărârile pronunţate de ÎCCJ.  În 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere întârziată mică 

                                                      

 

75 Potrivit art.130 alin.(2) şi art.131 alin.(3) din NCPC, conflictul între o instanţă şi ÎCCJ, precum conflictul între două secţii sau complete ale ÎCCJ se soluţionează de completul de 9 judecători.  

Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea acestor prevederi, în sensul că, în cazul tuturor celor 3 tipuri de conflicte, competenţa de soluţionare revine completului de 5 judecători.  Urmare a 

modificărilor aduse prin Legea nr.202/2010 în ceea ce priveşte organizarea ÎCCJ, reglementată de art.19 alin. (2) din Legea nr.304/2004,  completul de 9 judecători a fost desfiinţat, fiind înfiinţate în 

schimb 4 complete de 5 judecători, soluţie păstrată şi de modificările preconizate de LPA NCPC cu privire la dispoziţiile art.19 din Legea nr.304/2004. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare în 

timp 

Intensitatea 

impactului 

acest ultim caz, recursul urmează a fi soluţionat de Completul  de 5 

judecători
76

.  

Civil NCPC 415 NCPC instituie posibilitatea atacării cu recurs  a hotărârii de perimare 

pronunţate în ultimă instanţă.  Noua reglementare poate conduce la 

creşterea numărului de dosare pe rolul ÎCCJ, atât ca instanţă de control 

judiciar pentru hotărârile pronunţate pe excepţia perimării de către 

curţile de apel, în ultimă instanţă, cât şi ca instanţă de control judiciar 

a unor astfel de hotărâril pronunţate de ÎCCJ.  În această ultimă 

ipoteză, competenţa revine Completului de 5 judecători
77

. 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere întârziată mică 

Civil NCPC 455 NCPC consacră expres posibilitatea părţilor de a ataca numai 

considerentele hotărârii prin care s-au dat dezlegări unor probleme de 

drept ce nu au legătură cu judecata acelui proces, a considerentelor 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată mică 

                                                      

 

76 Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea art.400 alin.(6) şi art.404 din NCPC care preved că recursul în materia respectivă se soluţionează de completul de 9 judecători, în sensul că recursul 

se va soluţiona de completul de 5 judecători. 
77 Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea art.415 alin.(2) NCPC care prevede că în ultima ipoteză menţionată recursul se soluţionează de completul de 9 judecători, în sensul că recursul se 

va soluţiona de completul de 5 judecători. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare în 

timp 

Intensitatea 

impactului 

calificate ca fiind „greşite” sau a celor care cuprind constatări de fapt 

care prejudiciază partea.  Se va putea înregistra o anumită creştere a 

recursurilor astfel declarate, cu consecinţa sporirii gradului de 

încărcare a ÎCCJ. 

Civil NCPC 134 Potrivit NCPC, conexarea se poate dispune exclusiv în faza primei 

instanţe, spre deosebire de CPC.  Acest aspect poate determina 

creşterea numărului de dosare pe rolul ÎCCJ (respectiv, cauze în recurs 

care intrau sub incidenţa conexării şi cărora nu li se mai aplică această 

instituţie). 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere întârziată mică 

Civil NCPC 453 alin.(3) NCPC reglementează expres posibilitatea de exercitare concomitentă a 

căilor extraordinare de atac, ceea ce va putea determina creşterea 

numărului de cauze în care va fi posibilă declararea concomitentă a 

unor căi extraordinare de atac şi, în consecinţă, încărcarea 

suplimentară a rolului ÎCCJ. 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere întârziată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare în 

timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 408 NCPC instituie posibilitatea atacării cu recurs a încheierii de 

suspendare a cauzei pronunţată în recurs.
78

. 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere întârziată mică 

Civil NCPC 127 NCPC prevede că hotărârea pronunţată de o instanţă prin care se 

admite necompetenţa acesteia în soluţionarea cauzei nu este supusă 

niciunei căi de atac (în timp ce, sub imperiul CPP înainte de intrarea în 

vigoare a Legii nr.202/2010, se permitea formularea de recurs în 

termen de 5 zile). 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere imediată mică 

Civil NCPC 507 NCPC reglementează posibilitatea exercitării căii de atac a recursului 

împotriva hotărârilor date de ÎCCJ în urma judecării cererii de 

revizuire pentru motivul prevăzut de art.503 pct.8 NCPC.  Acest 

recurs urmează să fie soluţionat de completul de 9 judecători din 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere întârziată mică 

                                                      

 

78 Potrivit NCPC, când suspendarea a fost dispusă de ÎCCJ, recursul se judecă de completul de 9 judecători.  Proiectul legii de aplicare a NCPC preconizează modificarea acestei prevederi în sensul 

că, în situaţia menţionată, recursul se judecă de completul de 5 judecători, soluţie ce se armonizează cu modificările aduse art.19 alin.(2) din Legea nr.304/2004, în ceea ce priveşte organizarea ÎCCJ, 

prin Legea nr.202/2010. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare în 

timp 

Intensitatea 

impactului 

cadrul ÎCCJ, ceea ce poate să determine o încărcare suplimentară a 

rolului acestei instanţe.
79

 

Civil NCPC 1049 În materia restituirii cauţiunii, se prevede expres, prin NCPC, că 

recursul declarat împotriva încheierii pronunţate de ÎCCJ în cererile de 

restituire a cauţiunii este de competenţa completului de 9 judecători, 

aspect care, din această perspectivă, va putea determina o încărcare a 

volumului de activitate a judecătorilor din cadrul acestei instanţe.
80

 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere imediată mică 

Civil NCPC 1035-1038 NCPC instituie o nouă procedură privitoare la înscrierea în cartea 

funciară a drepturilor reale imobiliare dobândite în temeiul 

uzucapiunii, ce urmează a fi soluţionată de judecătorie, în primă 

instanţă, iar în apel de tribunal.  Având în vedere celeritatea şi 

facilitatea în sine a procedurii, se estimează că va exista un număr 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere întârziată mică 

                                                      

 

79 Proiectul LPA NCPC prevede modificarea art.507 alin.(6) NCPC, potrivit căruia, în ipoteza menţionată, recursul se soluţionează de completul de 9 judecători, în sensul că recursul se va soluţiona 

de completul de 5 judecători. 
80 Proiectul LPA NCPC prevede modificarea dispoziţiilor art.1049 alin.(3) NCPC, potrivit căruia, în ipoteza menţionată, recursul se soluţionează de completul de 9 judecători, în sensul că recursul 

se va soluţiona de completul de 5 judecători. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare în 

timp 

Intensitatea 

impactului 

considerabil de astfel de cauze şi, implicit, o scădere a numărului de 

dosare existente în prezent, având ca obiect constatarea dobândirii 

dreptului de proprietate prin uzucapiune care, în funcţie de criteriul 

valoric, putea atrage competenţa ÎCCJ în soluţionarea recursurilor.  

Civil NCPC 58 Prevederile NCPC extind cazurile de coparticipare activă şi pasivă şi 

la ipoteza în care între drepturile şi obligaţiile părţilor există o strânsă 

legătură O atare reglementare ar urma să diminueze numărul de dosare 

şi să faciliteze administrarea probelor.  Această reglementare 

influenţează numărul de dosare pe rolul ÎCCJ ca urmare a exercitării 

căii de atac a recursului în astfel de cauze.  

necuantificabil  

(absolut) 

reducere medie/întârziată mică 

Civil NCPC 477, 95 NCPC stabileşte competenţa de soluţionare a recursurilor, ca regulă, în 

favoarea ÎCCJ.  Pe de altă parte, calea de atac a recursului este 

necuantificabil 

(relativ) 

nu este 

cunoscută 

întârziată nu este 

cazul 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare în 

timp 

Intensitatea 

impactului 

eliminată dintr-o serie de materii, ceea ce va determina o scădere a 

numărului dosarelor având acest obiect81.  

 

Penal NCPP 26 raportat 

la art.95 

pct.1 

NCPC 

NCPP permite disjungerea acţiunii civile din procesul penal în baza 

unor criterii mai permisive decât cele din reglementarea actuală.  Prin 

urmare, există posibilitatea să crească gradul de încărcare a rolului 

ÎCCJ, ca instanţă de recurs împotriva hotărârilor pronunţate în apel de 

curţile de apel, în cauze având ca obiect acţiuni civile disjunse din 

cauze penale privind prejudicii de peste 500.000 RON.  

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată mică 

Penal NCPP 26, 478, 

486 

raportat la 

În ipoteza admiterii acordului de recunoaştere intervenit între procuror 

şi inculpat conform art.478 NCPP, dacă latura civilă nu se 

soluţionează în mod amiabil, acţiunea civilă va fi disjunsă şi înaintată 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată mică 

                                                      

 

81 În plus, Proiectul LPA NCPC prevede că nu vor mai fi supuse recursului cererile privind navigaţia civilă şi activitatea în porturi, conflictele de muncă, cererile în materie de expropriere, precum şi 

cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare.  Cererile prevăzute de Proiectul LPA NCPC sunt de competenţa de primă instanţă a tribunalelor, iar apelul este de competenţa 

curţilor de apel.  Potrivit CPC, conflictele de muncă, precum şi cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare erau soluţionate în primă instanţă de tribunale, recursul fiind de 

competenţa curţilor de apel.  Noua configuraţie a art.477 alin.(2) NCPC nu va produce efecte asupra gradului propriu-zis de încărcare a rolului curţilor de apel, ci asupra volumului de activitate a 

judecătorilor de la nivelul acestor instanţe, care nu vor mai soluţiona căile de atac în complet de 3 judecători (complet de recurs), ci în complet de 2 judecători (complet de apel). 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului număr de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicare în 

timp 

Intensitatea 

impactului 

art.95 pct.1 

NCPC 

instanţei civile competente.  În consecinţă, această soluţie legislativă 

poate conduce la o creştere a numărului de dosare pe rolul ÎCCJ ca 

instanţă de recurs împotriva hotărârilor pronunţate în apel de curţile de 

apel, în cauze având ca obiect acţiuni civile disjunse din cauze penale 

privind prejudicii de peste 500.000 RON. 
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(ii). Impactul în materie civilă asupra volumului de activitate 

Elemente de impact identificate pentru judecătorii (volum de activitate/judecători/personal auxiliar) 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă 

integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru 

care nu există date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a 

viitorului volum de activitate, chiar dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este imposibil de estimat 

pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări opuse prin prisma 

cărora modificarea volumului de activitate devine mai degrabă aparentă 

decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 21 NCPC prevede obligaţia judecătorului de a recomanda părţilor 

litigante soluționarea litigiului prin mediere; în cazul în care părțile 

vor accepta recomandarea, se poate înregistra o diminuare a 

numărului cauzelor înregistrate pe rolul judecătoriilor, învestite cu 

soluţionarea cauzelor în primă instanţă. 

necuantificabil  

(absolut) 

scădere imediată mică 

Civil NCPC 41 Extinderea unor cazuri de incompatibilitate subiectivă a 

judecătorilor, procurorilor, magistraţilor asistenţi, asistenţilor 

judiciari şi grefierilor poate conduce la un grad de încărcare mai 

mare a magistraţilor, sau, după caz, a personalului auxiliar din cadrul 

instanței respective, cărora li se vor repartiza dosarele în urma 

redistribuirii.  Impactul ar putea fi semnificativ in cazul instantelor 

cu un numar redus de personal. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată nedeterminabil 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă 

integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru 

care nu există date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a 

viitorului volum de activitate, chiar dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este imposibil de estimat 

pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări opuse prin prisma 

cărora modificarea volumului de activitate devine mai degrabă aparentă 

decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 186 alin.3 Cererea de reexaminare, formulată împotriva încheierii prin care o 

parte a fost obligată la plata unei amenzi judiciare sau despăgubiri, 

se soluţionează în cadrul aceleiaşi instanţe, dar de un alt complet 

decât cel care a stabilit amenda sau despăgubirea; soluţionarea 

cererii de reexaminare se face cu citarea părţilor, în camera de 

consiliu. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată  mică 

Civil NCPC 195 alin.4  În cazul în care cererea de chemare în judecată nu este completată 

potrivit legii în termenul stabilit, instanţa va anula cererea.  

Împotriva încheierii prin care cererea este anulată, reclamantul poate 

formula cerere de reexaminare, care va fi soluţionată, cu citarea 

părţilor, de către un alt complet al aceleiaşi instanţe; această 

dispoziţie poate contribui la creşterea volumului de activitate al 

judecătorilor şi personalului auxiliar.   

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată medie 

Civil NCPC 233 NCPC instituie în sarcina judecătorilor obligaţia de a estima durata 

necesară pentru cercetarea procesului, activitate ce implică studierea 

temeinică a documentelor depuse de părţi în etapa scrisă a 

procesului. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă 

integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru 

care nu există date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a 

viitorului volum de activitate, chiar dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este imposibil de estimat 

pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări opuse prin prisma 

cărora modificarea volumului de activitate devine mai degrabă aparentă 

decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil  NCPC 234, 360-

382 

Obligaţia judecătorului de a pune în vedere părţilor că au dreptul să 

îşi administreze probele prin avocaţi, precum şi aplicarea acestei 

proceduri, pot contribui la reducerea volumului de muncă al 

judecătorilor în etapa cercetării procesului.  Pe de altă parte, 

judecătorii vor trebui să soluţioneze în termen de 15 zile de la 

sesizare, cererile prin care părţile pot invoca orice incidente apărute 

în cursul administrării probelor de către avocaţi, ceea ce poate 

contribui la o oarecare creştere a volumului de activitate al 

judecătorilor.  

necuantificabil  

(absolut) 

scădere imediată mică 

Civil NCPC 290  NCPC permite soluţia delegării unui judecător în prezenţa căruia 

părţile să studieze înscrisurile necesare dezlegării pricinei în situaţia 

în care respectivele înscrisuri sunt deţinute de una din părţi şi sunt 

prea voluminoase.  Stabilind o prerogativă suplimentară în sarcina 

judecătorilor, textul poate determina o creştere a volumului de 

activitate al acestora. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată mică 



 

 

144 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă 

integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru 

care nu există date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a 

viitorului volum de activitate, chiar dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este imposibil de estimat 

pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări opuse prin prisma 

cărora modificarea volumului de activitate devine mai degrabă aparentă 

decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 465 O modificare importantă este transferul atribuţiilor de verificare şi 

comunicare a apelului la instanţele ale căror hotărâri sunt atacate.  

Această nouă regulă va conduce la creşterea volumului de activitate 

a judecătorilor instanţei de fond, care sub actuala reglementare nu au 

astfel de atribuţii.  Modificând substanţial procedura înregistrării 

şi/sau comunicării apelului, a întâmpinării şi a răspunsului la 

întâmpinare, se instituie practic responsabilităţi noi, complexe, în 

sarcina preşedintelui instanţei, precum şi în sarcina personalului 

auxiliar de la instanţa de fond.  

necuantificabil 

(relativ)  

creştere medie mare 

Civil NCPC 468 Se vor înregistra atribuţii suplimentare şi în ceea ce priveşte apelul 

provocat şi incident, când instanţei de fond îi revine obligaţia 

înregistrării şi comunicării acestora, a eventualelor înscrisuri ataşate, 

precum şi a întâmpinării depuse de intimatul din apelul provocat.  

Aceasta implică creşterea volumului de activitate al personalui 

auxiliar. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere medie mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă 

integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru 

care nu există date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a 

viitorului volum de activitate, chiar dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este imposibil de estimat 

pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări opuse prin prisma 

cărora modificarea volumului de activitate devine mai degrabă aparentă 

decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil  NCPC  530 Măsurile cu caracter necontencios, dispuse de preşedintele instanţei, 

vor fi luate cu respectarea dispoziţiilor referitoare la desfăşurarea 

procedurii necontencioase, ceea ce ar putea conduce în practică la 

creşterea volumului de activitate (dată fiind necesitatea judecării în 

camera de consiliu, cu citarea părţilor, dacă e necesar, etc.) 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată medie 

Civil  NCPC 515-517 Părţile sau procurorul care participă la judecată au dreptul de a 

formula contestaţii împotriva tergiversării proceselor, contestaţii care 

vor fi soluţionate in termen de 5 zile, prin încheiere, de completul 

învestit cu soluţionarea cauzelor respective. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere medie mică 

Civil NCPC 866 Regula soluţionării tuturor contestaţiilor formulate împotriva 

proiectului de distribuire a sumelor rezultate din urmărirea silită 

printr-o singură hotărâre judecătorească este de natură să conducă la 

reducerea activităţii judiciare la un singur act de judecată, având ca 

impact diminuarea volumului de activitate al judecătorilor şi al 

grefierilor de şedinţă.  

necuantificabil 

(relativ) 

reducere medie mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă 

integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru 

care nu există date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a 

viitorului volum de activitate, chiar dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este imposibil de estimat 

pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări opuse prin prisma 

cărora modificarea volumului de activitate devine mai degrabă aparentă 

decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil  NCPC 1009 

alin.(4) 

Cererea de anulare a ordonanţei de plată se judecă de aceeaşi 

instanţă care a emis ordonanţa, dar în complet de 2 judecători (spre 

deosebire de reglementarea actuală, care prevede că cererea de 

anulare se judecă de 1 judecător). 

cuantificabil creştere medie medie 
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Elemente de impact identificate pentru tribunale (volum de activitate/judecători/personal auxiliar) 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 21 NCPC prevede obligaţia judecătorului de a recomanda părţilor 

litigante soluţionarea litigiului prin mediere; în cazul în care părțile 

vor accepta recomandarea, se poate înregistra o diminuare a 

numărului cauzelor înregistrate pe rolul tribunalelor, ca instanţe de 

fond. 

necuantificabil  

(absolut) 

scădere imediată mică 

Civil NCPC 41 Extinderea unor cazuri de incompatibilitate subiectivă a 

judecătorilor, procurorilor, magistraţilor asistenţi, asistenţilor 

judiciari şi grefierilor poate conduce la un grad de încărcare mai 

mare a magistraţilor, sau, după caz, a personalului auxiliar din cadrul 

instanței respective, cărora li se vor repartiza dosarele în urma 

redistribuirii cauzelor. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată nedeterminabil 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil  NCPC 63 

alin.(4)
82

 

Tribunalul, ca instanţă de apel (în complet de 2 judecători), va 

judeca apelurile împotriva încheierilor prin care s-au respins de 

judecătorii cererile de intervenţie.  Potrivit NCPC, apelul trebuie 

soluţionat în termen de cel mult 10 zile de la înregistrare, ceea ce 

poate conduce la creşterea volumului de activitate al judecătorilor şi 

personalului auxiliar. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere medie nedeterminabi 

Civil  NCPC 70 În cazul litigiilor care au ca obiect predarea unui bun sau a folosinţei 

acestuia, iar pârâtul declară că va preda bunul celui al cărui drept va 

fi stabilit prin hotărârea instanţei, instanţa va dispune instituirea 

sechestrului judiciar asupra bunului respectiv; îndeplinirea 

formalităților de instituire a sechestrului judiciar poate conduce la 

creşterea gradului de încărcare al judecătorilor și personalului 

auxiliar. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată mică 

                                                      

 

82 Potrivit Proiectul LPA NCPC, posibilitatea exercitării unei căi de atac separate împotriva încheierii prin care se respingea cererea de intervenţie a fost eliminată.  În cazul adoptării modificării 

propuse prin Proiectul LPA NCPC, impactul semnalat nu se va mai produce.    
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 186 alin.3 Cererea de reexaminare, formulată împotriva încheierii prin care o 

parte a fost obligată la plata unei amenzi judiciare sau despăgubiri, 

se soluţionează în cadrul aceleiaşi instanţe, dar de un alt complet 

decât cel care a stabilit amenda sau despăgubirea (spre deosebire de 

reglementarea actuală, când cererea de reexaminare se soluţiona de 

acelaşi complet); soluţionarea cererii de reexaminare se face cu 

citarea părţilor, în camera de consiliu. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

Civil NCPC 195 alin.4  În cazul în care cererea de chemare în judecată nu este completată 

potrivit legii în termenul stabilit, instanţa va anula cererea.  

Împotriva încheierii prin care cererea este anulată, reclamantul poate 

formula cerere de reexaminare, care va fi soluţionată, cu citarea 

părţilor, de către un alt complet al aceleiaşi instanţe; această 

dispoziţie poate contribui la creşterea volumului de activitate al 

judecătorilor şi personalului auxiliar din cadrul tribunalelor, ca 

instanţe de fond.   

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată medie 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil  NCPC 234, 360-

382 

Obligaţia judecătorului de a pune în vedere părţilor că au dreptul să 

îşi administreze probele prin avocaţi, precum şi aplicarea acestei 

proceduri, pot contribui la reducerea volumului de muncă al 

judecătorilor în etapa cercetării procesului.  Pe de altă parte, 

judecătorii vor trebui să soluţioneze în termen de 15 zile de la 

sesizare, cererile prin care părţile pot invoca orice incidente apărute 

în cursul administrării probelor de către avocaţi, ceea ce poate 

contribui la o oarecare creştere a volumului de activitate al 

judecătorilor.  

necuantificabil  

(absolut) 

scădere imediată mică 

Civil NCPC 290  NCPC permite soluţia delegării unui judecător în prezenţa căruia 

părţile să studieze înscrisurile necesare dezlegării pricinei în situaţia 

în care respectivele înscrisuri sunt deţinute de una din părţi şi sunt 

prea voluminoase.  Stabilind o prerogativă suplimentară în sarcina 

judecătorilor, textul poate determina o creştere a volumului de 

activitate al acestora. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil  NCPC 355 alin.(3) Tribunalul va soluţiona, ca instanţă de apel (în complet de 2 

judecători), apelul împotriva încheierii prin care se respinge cererea 

de administrare de dovezi.  Spre deosebire de dispoziţia actuală, care 

prevedea calea de atac a recursului, noua dispoziţie din NCPC va 

putea contribui la reducerea gradului de încărcare a judecătorilor.  

necuantificabil 

(relativ) 

reducere medie mică 

Civil  NCPC 451 alin.(3) Spre deosebire de CPC, care prevedea obligaţia instanţei învestite cu 

soluţionarea căii de atac de a recalifica o cale de atac greşit 

formulată, NCPC prevede că instanţa învestită cu o cale de atac ce 

nu este prevăzută de lege o va respinge ca inadmisibilă.  Această 

dispoziţie va contribui la reducerea gradului de încărcare a 

judecătorilor şi personalului auxiliar. 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere medie nedeterminabil 

Civil  NCPC 460 Prin reglementarea apelului drept cale de atac în cazul actualelor 

hotărâri susceptibile a fi atacate direct cu recurs, se va reduce gradul 

de încărcare a judecătorilor, care vor soluţiona apelurile în complet 

de doi judecători, iar nu 3 judecători, ca în cazul recursului. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere medie medie 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 465 O modificare importantă este transferul atribuţiilor de verificare şi 

comunicare a apelului la instanţele ale căror hotărâri sunt atacate.  

Modificând substanţial procedura înregistrării şi/sau comunicării 

apelului, a întâmpinării şi a răspunsului la întâmpinare, se instituie 

practic responsabilităţi noi în sarcina preşedintelui instanţei 

(responsabilităţi ce pot fi delegate), precum şi în sarcina personalului 

auxiliar.  Aceste noi prevederi vor produce impact asupra 

tribunalelor ca instanţe de fond.  Pe de altă parte, tribunalele vor fi 

degrevate de obligaţia verificării şi comunicării cererilor de apel 

împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de către 

judecătorii (conform actualelor prevederi), ceea ce va contribui la 

reducerea, în mică măsură, a impactului noilor dispoziţii ale NCPC. 

necuantificabil 

(relativ) 

creştere medie mare 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 468 Se vor înregistra atribuţii suplimentare şi în ceea ce priveşte apelul 

provocat şi incident, când instanţei de fond îi revine obligaţia 

înregistrării şi comunicării acestora şi a eventualelor înscrisuri 

ataşate, precum şi a întâmpinării depuse de intimatul din apelul 

provocat.  Aceasta implică creşterea volumului de activitate al 

personalui auxiliar din cadrul tribunalelor, ca instanţe de fond.  

necuantificabil 

(absolut) 

creştere medie mică 

Civil  NCPC 469 NCPC prevede că termenul de judecată a apelului, stabilit aleatoriu, 

va fi de cel mult 20 de zile de la data înregistrării dosarului la 

instanţa de apel.  Aplicarea acestei dispoziţii presupune existenţa 

unui număr suficient de judecători în cadrul tribunalelor, ca instanţe 

de apel. 

necuantificabil 

(relativ) 

creştere medie medie 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 484 O modificare importantă este transferul atribuţiilor de verificare şi 

comunicare a recursului la instanţele ale căror hotărâri sunt atacate.  

Această nouă regulă va conduce la creşterea volumului de activitate 

a tribunalelor cu privire la recursurile formulate împotriva hotărârilor 

pronunţate de tribunale în primă instanţă.  Modificând substanţial 

procedura înregistrării şi/sau comunicării recursului, a întâmpinării şi 

a răspunsului la întâmpinare, se instituie practic responsabilităţi noi 

în sarcina preşedintelui tribunalului, precum şi în sarcina 

personalului auxiliar.  Pe de altă parte, tribunalele vor fi degrevate de 

obligaţia verificării şi comunicării cererilor de recurs împotriva 

hotărârilor pronunţate în primă instanţă de către judecătorii (conform 

actualelor prevederi), ceea ce va contribui la reducerea impactului 

noilor dispoziţii ale NCPC. 

necuantificabil 

(relativ) 

- medie nedeterminabil 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil  NCPC 527 Încheierea prin care se încuviinţează cererea formulată în procedura 

necontencioasă este supusă apelului, iar nu recursului (ca în 

reglementarea anterioară).  Această dispoziţie va avea un impact 

asupra gradului de încărcare a judecătorilor, care vor soluţiona calea 

de atac în complet de 2 judecători (iar nu de 3 judecători, ca în cazul 

recursului). 

necuantificabil 

(relativ)  

reducere medie mică 

Civil  NCPC  530 Măsurile cu caracter necontencios, dispuse de preşedintele instanţei, 

vor fi luate cu respectarea dispoziţiilor referitoare la desfăşurarea 

procedurii necontencioase, ceea ce ar putea conduce în practică la 

creşterea volumului de activitate (dată fiind necesitatea judecării în 

camera de consiliu, cu citarea părţilor dacă e necesar, etc.).  În plus, 

judecătorii tribunalului vor judeca şi apelurile declarate împotriva 

încheierilor date de preşedintele tribunalului pentru a dispune măsuri 

cu caracter necontencios. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată medie 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil  NCPC 515-517 Părţile sau procurorul care participă la judecată au dreptul de a 

formula contestaţii împotriva tergiversării proceselor, contestaţii care 

vor fi soluţionate, prin încheiere, de completul învestit cu 

soluţionarea cauzelor respective. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere medie Mică 

Civil NCPC 641 alin.(3) NCPC prevede că toate hotărârile pronunţate de judecătorii, ca 

instanţe de executare, sunt supuse doar apelului, spre deosebire de 

reglementarea actuală, care prevede că acestea sunt supuse 

recursului.  Astfel, la nivelul tribunalelor, completele vor fi compuse 

din 2 judecători (spre deosebire de recurs, când completele sunt 

compuse din 3 judecători) 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere medie medie 

Civil NCPC 656 Potrivit NCPC, calea de atac împotriva încheierilor prin care se 

resping de către judecătorii cererile de încuviinţare a executării silite 

este apelul, iar nu recursul.  Astfel, tribunalele vor soluţiona cererile 

de apel în complete compuse din 2 judecători (spre deosebire de 

reglementarea actuală, când judecarea recursului presupune 

alcătuirea completului din 3 judecători) 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere medie medie 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 708 alin.(3)  Potrivit NCPC, calea de atac împotriva încheierilor privind 

suspendarea executării silite este apelul, iar nu recursul.  Astfel, 

tribunalele vor soluţiona cererile de apel în complete compuse din 2 

judecători (spre deosebire de reglementarea actuală, când judecarea 

recursului presupune alcătuirea completului din 3 judecători) 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere medie medie 

Civil NCPC 941 alin.2, 

958, 962 

Potrivit NCPC, calea de atac împotriva încheierilor privind 

instituirea sechestrului asiguratoriu, a popririi şi a sechestrului 

judiciar este apelul, iar nu recursul.  Astfel, tribunalele vor soluţiona 

cererile de apel în complete compuse din 2 judecători (spre deosebire 

de reglementarea actuală, când judecarea recursului presupune 

alcătuirea completului din 3 judecători) 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere medie Mică 

Civil NCPC 976,980 Încheierile pronunţate în procedura de partaj, precum şi hotărârea de 

partaj, sunt supuse numai apelului.  Astfel, tribunalele vor soluţiona 

cererile de apel în complete compuse din 2 judecători (spre deosebire 

de reglementarea actuală, când calea de atac reglementată de CPC 

este recursul, care presupune alcătuirea completului din 3 judecători) 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere medie mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 985 Ordonanţa preşedinţială este supusă numai apelului, spre deosebire 

de reglementarea actuală care prevedea calea de atac a recursului.  

Astfel, tribunalele vor soluţiona cererile de apel în complete 

compuse din 2 judecători (spre deosebire de reglementarea actuală, 

când calea de atac reglementată de CPC este recursul, care 

presupune alcătuirea completului din 3 judecători) 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere medie medie 

Civil NCPC 989 alin.(3)  Hotărârile cu privire la cererile posesorii sunt supuse apelului, iar nu 

recursului, ca în reglementarea actuală.  Astfel, tribunalele vor 

soluţiona cererile de apel în complete compuse din 2 judecători (spre 

deosebire de reglementarea actuală, când calea de atac reglementată 

de CPC este recursul, care presupune alcătuirea completului din 3 

judecători) 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere medie mică 

Civil  NCPC 1009 

alin.(4) 

Cererea de anulare a ordonanţei de plată se judecă de aceeaşi 

instanţă care a emis ordonanţa, dar în complet de 2 judecători (spre 

deosebire de reglementarea actuală, care prevede că cererea de 

anulare se judecă de 1 judecător). 

necuantificabil 

(relativ) 

creştere medie medie 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 1018 Hotărârile pronunţate de judecătorii în procedura cu privire la 

cererile cu valoare redusă sunt supuse doar apelului, iar nu 

recursului, ca în reglementarea actuală.  Apelul se va judeca de 

tribunale în complet de 2 judecători (iar nu de 3 judecători, ca în 

cazul recursului) 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere medie mică 

Civil  NCPC 1040 

alin.(4) 

NCPC reglementează procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor 

judecătoreşti dispărute, în cazul în care dosarul se află în apel sau în 

recurs.  Astfel, procedura de refacere urmează să fie întocmită de 

instanţa de apel, inclusiv prin rejudecarea cauzei în fond, spre 

deosebire de sistemul CPC, când procedura era administrată de 

instanţa de fond. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere medie mică 
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Elemente de impact identificate pentru curţile de apel (volum de activitate/judecători/personal auxiliar) 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 21 NCPC prevede obligaţia judecătorului de a recomanda părţilor 

litigante soluționarea litigiului prin mediere; în cazul în care părțile 

vor accepta recomandarea, se poate înregistra o diminuare a 

numărului cauzelor înregistrate pe rolul tribunalelor, ca instanţe de 

fond. 

necuantificabil  

(absolut) 

scădere imediată mică 

Civil NCPC 41 Extinderea unor cazuri de incompatibilitate subiectivă a 

judecătorilor, procurorilor, magistraţilor asistenţi, asistenţilor 

judiciari şi grefierilor poate conduce la un grad de încărcare mai 

mare a magistraţilor, sau, după caz, a personalului auxiliar din 

cadrul instanței respective, cărora li se vor repartiza dosarele în 

urma redistribuirii. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată nedeterminabil 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 63 alin.(4)
83

 Curtea de apel va soluţiona, ca de apel (în complet de 2 judecători) 

sau ca instanţă de recurs (în complet de 3 judecători), apelurile 

împotriva încheierilor prin care tribunalele, ca instanţe de fond, au 

respins cererile de intervenţie, respectiv recursurile împotriva 

încheierilor de respingere a cererilor de intervenţie pronunţate de 

tribunale ca instanţe de apel.  Din cauza termenului foarte scurt în 

care trebuie soluţionate aceste apeluri/recursuri – 10 zile de la 

înregistrarea apelului/recursului – poate avea loc o creştere a 

volumului de activitate al judecătorilor şi personalului auxiliar 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere medie nedeterminabil 

Civil NCPC 186 alin.3 Cererea de reexaminare, formulată împotriva încheierii prin care o 

parte a fost obligată la plata unei amenzi judiciare sau despăgubiri, 

se soluţionează în cadrul aceleiaşi instanţe, dar de un alt complet 

decât cel care a stabilit amenda sau despăgubirea; soluţionarea 

cererii de reexaminare se face cu citarea părţilor, în camera de 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

                                                      

 

83 Potrivit Proiectului LPA NCPC, posibilitatea exercitării unei căi de atac separate împotriva încheierii prin care se respingea cererea de intervenţie a fost eliminată.  În cazul adoptării modificării 

propuse prin Proiectul LPA NCPC, impactul semnalat nu se va mai produce. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

consiliu. 

Civil NCPC 195 alin.4  În cazul în care cererea de chemare în judecată nu este completată 

potrivit legii în termenul stabilit, instanţa va anula cererea.  

Împotriva încheierii prin care cererea este anulată, reclamantul poate 

formula cerere de reexaminare, care va fi soluţionată, cu citarea 

părţilor, de către un alt complet al aceleiaşi instanţe; această 

dispoziţie poate contribui la creşterea volumului de activitate al 

judecătorilor şi personalului auxiliar, în cazul proceselor soluţionate 

de curţile de apel în primă instanţă.   

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată mică 

Civil  NCPC 234, 360-

382 

Obligaţia judecătorului de a pune în vedere părţilor că au dreptul să 

îşi administreze probele prin avocaţi, precum şi aplicarea acestei 

proceduri, pot contribui la reducerea volumului de muncă al 

judecătorilor în etapa cercetării procesului.  Pe de altă parte, 

judecătorii vor trebui să soluţioneze în termen de 15 zile de la 

sesizare, cererile prin care părţile pot invoca orice incidente apărute 

în cursul administrării probelor de către avocaţi, ceea ce poate 

contribui la o oarecare creştere a volumului de activitate al 

necuantificabil  

(absolut) 

scădere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

judecătorilor.  

Civil NCPC 290  NCPC permite soluţia delegării unui judecător în prezenţa căruia 

părţile să studieze înscrisurile necesare dezlegării pricinei în situaţia 

în care respectivele înscrisuri sunt deţinute de una din părţi şi sunt 

prea voluminoase.  Stabilind o prerogativă suplimentară în sarcina 

judecătorilor, textul poate determina o creştere a volumului de 

activitate al acestora. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată mică 

Civil  NCPC 355 alin.(3) Curtea de apel va soluţiona, ca instanţă de apel (în complet de 2 

judecători), apelul împotriva încheierii prin care se respinge cererea 

de administrare de dovezi.  Spre deosebire de dispoziţia actuală, 

care prevedea calea de atac a recursului, noua dispoziţie din NCPC 

va putea contribui la reducerea gradului de încărcare a judecătorilor.  

necuantificabil 

(relativ) 

reducere medie mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil  NCPC 451 alin.(3) Spre deosebire de CPC, care prevedea obligaţia instanţei învestite cu 

soluţionarea căii de atac de a recalifica o cale de atac greşit 

formulată, NCPC prevede că instanţa învestită cu o cale de atac ce 

nu este prevăzută de lege o va respinge ca inadmisibilă.  Această 

dispoziţie va contribui la reducerea gradului de încărcare a 

judecătorilor şi personalului auxiliar. 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere medie nedeterminabil 

Civil  NCPC 460 Prin reglementarea apelului drept cale de atac în cazul actualelor 

hotărâri susceptibile a fi atacate direct cu recurs, se va reduce gradul 

de încărcare a judecătorilor, care vor soluţiona apelurile în complet 

de doi judecători, iar nu 3 judecători, ca în cazul recursului. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere medie medie 

Civil NCPC 465 Urmare a transferului a atribuţiilor de verificare şi comunicare a 

apelului, a întâmpinării şi a răspunsului la întâmpinare la instanţele 

ale căror hotărâri sunt atacate, judecătorii din cadrul curţilor de apel 

vor fi degrevaţi de realizarea acestor activităţi în legătură cu 

apelurile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere medie mare 

Civil  NCPC 469 NCPC prevede că termenul de judecată a apelului, stabilit aleatoriu, 

va fi de cel mult 20 de zile de la data înregistrării dosarului la 

necuantificabil creştere medie medie 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

instanţa de apel.  Aplicarea acestei dispoziţii presupune existenţa 

unui număr suficient de judecători în cadrul instanţelor de apel. 

(relativ) 

Civil NCPC 484 O modificare importantă este transferul atribuţiilor de verificare şi 

comunicare a recursului la instanţele ale căror hotărâri sunt atacate.  

Această nouă regulă va conduce la creşterea volumului de activitate 

a curţilor de apel, cu privire la recursurile formulate împotriva 

hotărârilor pronunţate de curţile de apel în primă instanţă sau în 

apel.  Modificând substanţial procedura înregistrării şi/sau 

comunicării recursului, a întâmpinării şi a răspunsului la 

întâmpinare, se instituie responsabilităţi noi, complexe, în sarcina 

preşedintelui instanţei (atribuţie ce poate fi delegată), precum şi în 

sarcina personalului auxiliar.  

necuantificabil 

(relativ) 

creştere întârziată mare 

Civil NCPC 485 Recursul incident şi recursul provocat reprezintă instituţii noi, 

reglementate, însă, în aceleaşi condiţii ca în cazul apelului, prin 

trimitere la dispoziţiile similare ale art.466-468 şi respectiv art.482 

din NCPC.  Se vor înregistra atribuţii suplimentare ale personalului 

judiciar şi auxiliar în ceea ce priveşte recursul provocat şi incident, 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere întârziată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

când instanţei a cărei hotărâre este atacată îi revine obligaţia 

înregistrării şi comunicării acestora, a eventualelor înscrisuri ataşate, 

precum şi a întâmpinării depuse de intimatul din recursul provocat.  

Civil  NCPC 527 Încheierea prin care se încuviinţează cererea formulată în procedura 

necontencioasă este supusă apelului, iar nu recursului (ca în 

reglementarea anterioară).  Această dispoziţie va avea un impact 

asupra gradului de încărcare a judecătorilor, care vor soluţiona calea 

de atac în complet de 2 judecători (iar nu de 3 judecători, ca în cazul 

recursului). 

necuantificabil 

(relativ)  

reducere medie mică 

Civil  NCPC  530 Măsurile cu caracter necontencios, dispuse de preşedintele instanţei, 

vor fi luate cu respectarea dispoziţiilor referitoare la desfăşurarea 

procedurii necontencioase, ceea ce ar putea conduce în practică la 

creşterea volumului de activitate (dată fiind necesitatea judecării în 

camera de consiliu, cu citarea părţilor dacă e necesar, etc.).  În plus, 

judecătorii tribunalului vor judeca şi apelurile declarate împotriva 

încheierilor date de preşedintele tribunalului pentru a dispune 

măsuri cu caracter necontencios. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată medie 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 604 Judecarea cererilor de anulare formulate împotriva hotărârilor 

arbitrale se judecă în complet de 3 judecători, spre deosebire de 

reglementarea CPC, potrivit căreia cererile se judecau de un singur 

judecător. 

necuantificabil 

(relativ) 

creştere medie medie 

Civil NCPC 941 alin.2, 

962 

Potrivit NCPC, calea de atac împotriva încheierilor privind 

instituirea sechestrului asiguratoriu şi a sechestrului judiciar este 

apelul, iar nu recursul.  Astfel, curţile de apel vor soluţiona cererile 

de apel în complete compuse din 2 judecători (spre deosebire de 

reglementarea actuală, când judecarea recursului presupune 

alcătuirea completului din 3 judecători) 

necuantificabil 

(relativ)  

reducere medie mică 

Civil NCPC 976,980 Încheierile pronunţate în procedura de partaj, precum şi hotărârea de 

partaj, sunt supuse numai apelului.  Astfel, tribunalele vor soluţiona 

cererile de apel în complete compuse din 2 judecători (spre 

deosebire de reglementarea actuală, când calea de atac reglementată 

de CPC este recursul, care presupune alcătuirea completului din 3 

judecători) 

necuantificabil 

(relativ)  

reducere medie mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil  NCPC 1037 Hotărârile pronunţate în materia uzucapiunii sunt supuse doar 

apelului (de competenţa tribunalelor), spre deosebire de 

reglementarea actuală, care prevedea şi calea de atac a recursului.  

Astfel, gradul de încărcare a judecătorilor curţilor de apel se va 

diminua, deoarece nu vor mai judeca recursuri în materia 

uzucapiunii. 

necuantificabil 

(relativ)  

reducere imediată mică 

Civil  NCPC 1040 

alin.(4) 

NCPC reglementează procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor 

judecătoreşti dispărute, în cazul în care dosarul se află în apel sau în 

recurs.  Astfel, procedura de refacere urmează să fie întocmită de 

instanţa de apel, inclusiv prin rejudecarea cauzei în fond, spre 

deosebire de sistemul CPC, când procedura era administrată de 

instanţa de fond. 

necuantificabil 

(relativ)  

creştere imediată mică 
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Elemente de impact identificate pentru ÎCCJ (volum de activitate/judecători/personal auxiliar) 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCP

C 

484 Urmare a transferului a atribuţiilor de verificare şi comunicare a 

recursului, a întâmpinării şi a răspunsului la întâmpinare la instanţele 

ale căror hotărâri sunt atacate, judecătorii din cadrul ÎCCJ vor fi 

degrevaţi de realizarea acestor activităţi în legătură cu recursurile 

formulate împotriva hotărârilor pronunţate de curţile de apel. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere întârziată mare 

Civil NCP

C 

487 alin.(1) 

şi (7)  

După finalizarea procedurii de filtrare si, urmare a constatării 

admisibilităţii recursului,  preşedintele sau vicepreşedintele ÎCCJ va  

lua prin rezoluţie măsuri privind stabilirea aleatorie a completului de 

judecată, precum şi a primului termen de judecată; intrucat judecarea 

recursului va avea loc dupa parcurgerea procedurii de filtrare, gradul 

de incarcare a judecatorilor poate creste.  Cu toate acestea, atribuirea 

judecarii recursului catre un alt complet va avea loc doar in cazul in 

care recursul nu priveste probleme ce au fost dezlegate constant in 

practica ÎCCJ. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere medie medie 

Civil  NCP

C 

1116 Potrivit NCPC, hotărârile referitoare la recunoaşterea sau executarea 

hotărârilor arbitrale străine sunt supuse doar apelului.  Astfel, ÎCCJ va 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere medie mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a viitorului volum de activitate, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului de 

activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

fi degrevată de soluţionarea recursurilor formulate în acest tip de 

cauze. 
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(iii).  Impactul în materie civilă asupra duratei procesului civil 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a duratei, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea duratei; 

Reducere = reducerea duratei; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea duratei 

devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra duratei Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării  

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 14 Spre deosebire de actuala reglementare,  NCPC instituie posibilitatea 

comunicării de către părţi în mod direct a actelor de procedură (şi nu  

doar în condiţiile în care părţile sunt asistate de avocat sau consilieri 

juridici).  În măsura în care părţile vor da curs posibilităţii menţionate, 

aceasta ar putea conduce la scurtarea duratei de soluţionare a 

proceselor. 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată nedeterminabi

l 

Civil NCPC 22, 77 Prin posibilitatea acordată judecătorului de a introduce în cauză terţe 

persoane, NCPC consacră o excepţie de la principiul disponibilităţii.  

Textul poate determina prelungirea duratei soluţionării cauzelor 

respective, datorită necesităţii citării terţilor, luării la cunoştinţă de 

către părţile iniţiale a poziţiei celor introduşi în cauză, punerii în 

discuţie a apărărilor şi probelor propuse de terţii introduşi în cauză şi a 

administrării respectivelor probe.  

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a duratei, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea duratei; 

Reducere = reducerea duratei; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea duratei 

devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra duratei Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării  

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 38 În cazul succesorului cu titlu particular, NCPC instituie obligaţia 

acestuia de a interveni în cauză, posibilitatea instanţei de a-l introduce 

în cauză, la cererea părţilor sau din oficiu, precum şi faptul că pricina 

se va putea judeca fie doar în contradictoriu cu acesta, fie şi cu acesta 

şi cu autorul său.  Datorită modificării legislative, dosarul se poate 

prelungi datorită necesităţii citării părţii nou introduse, a luării la 

cunoştinţă de către părţile iniţiale a poziţiei celui introdus în cauză, dar 

şi a administrării probelor propuse de acesta. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată mică 

Civil NCPC 46 NCPC modifică şi extinde cazurile în care cererea de recuzare este 

inadmisibilă, inadmisibilitate care se constată chiar de către completul 

vizat.  O atare modificare legislativă poate conduce la respingerea mai 

rapidă a cererilor de recuzare inadmisibile şi la soluţionarea mai rapidă 

a cauzelor. 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a duratei, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea duratei; 

Reducere = reducerea duratei; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea duratei 

devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra duratei Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării  

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 48 NCPC elimină regula potrivit căreia instanţa recuzată nu poate face 

niciun act de procedură până la soluţionarea cererii de recuzare.  

Schimbarea acestei reguli va limita numărul situaţiilor în care părţile 

folosesc instituţia recuzării pentru a determina în mod abuziv 

amânarea cauzei, ceea ce va putea contribui la soluţionarea cu 

celeritate a dosarelor. 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată mică 

Civil NCPC 57 Spre deosebite de regimul anterior, în care autoritatea tutelară numea 

un tutore, NCPC stabileşte prerogativa instanţei de a numi un curator 

special şi în cazul persoanelor fizice cu capacitate de exerciţiu 

restrânsă sau fără capacitate de exerciţiu.  Acest aspect poate avea 

efecte sub aspectul reducerii duratei soluţionării cauzelor. 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată mică 

Civil NCPC 64 NCPC instituie, ca element de noutate, dreptul intervenientului de a 

solicita probe indiferent de starea pricinii.  Acest aspect poate 

determina o prelungire a duratei de soluţionare a dosarelor. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a duratei, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea duratei; 

Reducere = reducerea duratei; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea duratei 

devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra duratei Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării  

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 67, 68 

alin.(3) 

NCPP prevede că şi intervenientul principal poate face o cerere de 

chemare în judecată a altor persoane, pe când sub imperiul CPC 

formularea cererii era doar la dispoziţia reclamantului şi a pârâtului.  O 

atare prevedere poate determina prelungirea termenului de soluţionare 

a unor dosare.  Cu toate acestea, prin parcurgerea procedurii de 

admitere în principiu a cererii de chemare în judecată a altei persoane, 

instanţa va verifica admisibilitatea actului de procedură, ceea ce va 

permite aplicarea acestei proceduri doar în cazurile bine justificate. 

necuantificabil 

(absolut) 

 

creştere imediată mică 

Civil NCPC 70 Textul extinde sfera situaţiilor în care operează scoaterea din proces a 

pârâtului, în cazul formulării unei cereri de chemare în judecată a altor 

persoane; astfel, instituţia va opera şi în cazul în care obiectul litigiului 

se referă la predarea unui bun sau a folosinţei acestuia, iar pârâtul 

declară că va preda bunul celui al cărui drept va fi stabilit prin 

hotărârea instanţei.  Aplicarea acestor dispoziţii poate atrage scurtarea 

duratei de soluționare a proceselor respective.  

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a duratei, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea duratei; 

Reducere = reducerea duratei; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea duratei 

devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra duratei Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării  

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 72, 73 NCPC prevede că şi intervenientul principal poate face o cerere de 

chemare în garanţie, pe când sub imperiul CPC formularea cererii era 

doar la dispoziţia reclamantului şi a pârâtului.  O atare prevedere poate 

determina prelungirea termenului de soluţionare a cauzelor.  Cu toate 

acestea, parcurgerea procedurii de verificarea a admisibilităţii în 

principiu a cererii de chemare în garanţie va limita posibilitatea 

formulării unor cereri nejustificate în scopul tergiversării soluționării 

cauzelor . 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată mică 

Civil NCPC 78 Textul instituie posibilitatea terţului introdus în proces conform art.77 

NCPC de a administra probe indiferent de stadiul dosarului.  În aceste 

condiţii, durata de soluţionare a dosarului se poate prelungi. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată mică 

Civil NCPC 79 alin.3 Numirea de către instanţă a unui reprezentant al părţii, pentru a asigura 

părţii respective dreptul la un proces echitabil, poate conduce în 

practică la creşterea termenului de soluţionare a unor cauze. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a duratei, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea duratei; 

Reducere = reducerea duratei; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea duratei 

devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra duratei Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării  

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 150-152 Modificarea dispoziţiilor referitoare la procedura de citare.  Un 

element important în conţinutul citaţiei constituie menţiunea că, prin 

înmânarea citaţiei sub semnătură, cel citat este considerat că are 

cunoştinţă şi de termenele de judecată ulterioare.  Această prevedere 

va avea ca efecte reducerea duratei de soluţionare a cauzelor, 

determinată şi de faptul că se va evita repetarea procedurii de citare 

pentru fiecare termen şi, implicit, a riscurilor neîndeplinirii acesteia.  

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată medie 

Civil NCPC 162 Obligaţia instanţei de a numi un curator pentru partea citată prin 

publicitate poate conduce în practică la întârzieri în durata de 

soluţionare a cauzelor. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată mică 

Civil NCPC 173 NCPC prevede că se vor invoca deodată toate cauzele de nulitate 

privind un act de procedură, sub sancţiunea decăderii.  Textul poate 

conduce astfel la soluţionarea mai rapidă a cauzelor, a căror judecată 

nu va fi întârziată de soluţionarea unor asemenea excepții.  

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a duratei, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea duratei; 

Reducere = reducerea duratei; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea duratei 

devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra duratei Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării  

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 195-199, 

203, 204 

Spre deosebire de reglementarea actuală, în care primul termen al unui 

dosar este generat de un program informatic, noile reguli privind 

desfăşurarea etapei scrise a procesului civil anterior fixării primului 

termen de judecată, precum şi prerogativa completului de a fixa acest 

termen nu mai târziu de 4084 de zile de la finalizarea etapei scrise, 

poate determina o soluţionare mai rapidă a proceselor.  NCPC 

stabileşte în mod expres că nedepunerea întâmpinării atrage sancţiunea 

decăderii pârâtului din dreptul de a propune probe.  Această prevedere 

va avea ca impact reducerea duratei de soluţionare a cauzelor în care 

pârâtul manifestă pasivitate. Textul introdus de NCPC aduce 

modificări de natură a determina urgentarea soluţionării cauzei, cum ar 

fi depunerea cererii reconvenţionale în termenul de depunere a 

întâmpinării sub sancţiunea decăderii, obligaţia reclamantului de a 

depune răspuns la întâmpinare în 10 zile de la comunicarea acesteia, 

precum şi imposibilitatea reclamantului de a formula cerere 

reconvenţională la cererea similară a pârâtului. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere imediată mare 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a duratei, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea duratei; 

Reducere = reducerea duratei; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea duratei 

devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra duratei Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării  

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 220 NCPC prevede că, în cazul în care părţile sunt de acord, atât 

judecătorul, cât şi grefierul pot îndeplini funcţia de traducător.  Acest 

aspect poate determina soluţionarea cu celeritate a procesului, prin 

evitarea acordării de termene suplimentare pentru asigurarea unui 

traducător autorizat. 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere medie mică 

Civil  NCPC  229 alin.(2) NCPC prevede că, în cazul în care încheierile pronunţate de instanţă 

sunt supuse căilor de atac separat de hotărârea de fond, dosarul se 

înaintează instanţei superioare în copie certificată.  Astfel, căile de atac 

exercitate separat împotriva încheierilor nu vor conduce la prelungirea 

duratei procesului.  

necuantificabil 

(absolut) 

nu 

influenţează 

medie nu 

influenţează 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

84 Termenul de 40 de zile este prevăzut de Proiectul LPA NCPC. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a duratei, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea duratei; 

Reducere = reducerea duratei; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea duratei 

devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra duratei Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării  

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 236 NCPC prevede că, pentru cercetarea procesului, judecătorul fixează 

termene scurte, chiar de la o zi la alta.  Aceasta poate determina 

soluţionarea cu celeritate a procesului.  O prevedere similară a fost 

introdusă deja prin Legea nr.202/2010. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere imediată mare 

Civil NCPC 241  Instituirea obligaţiei părţilor de a invoca toate apărările şi excepţiile 

procesuale de îndată ce le-au cunoscut, sub sancţiunea plăţii de 

despăgubiri, va determina creşterea disciplinei procesuale şi 

finalizarea mai rapidă a cauzelor.  

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată medie 

Civil NCPC 295, 298 Spre deosebire de CPC, textele NCPC limitează posibilitatea utilizării 

procedurilor verificării de scripte şi a înscrierii în fals, la primul 

termen după depunerea înscrisului.  Această limitare poate determina 

soluţionarea mai rapidă a cauzelor. 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a duratei, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea duratei; 

Reducere = reducerea duratei; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea duratei 

devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra duratei Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării  

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 360 Textul extinde şi modifică cazurile în care administrarea probelor se 

efectuează, la cerere, de către avocaţi sau consilieri juridici.  Astfel, 

spre deosebire de CPC, care stabilea incidenţa acestei proceduri doar 

în cazul litigiilor patrimoniale, cu excepţia celor în privinţa cărora nu 

este permisă încheierea unei tranzacţii, NCPC consacră o aplicabilitate 

generală, fiind excluse doar cauzele privind starea civilă, capacitatea, 

relaţiile de familie şi alte drepturi asupra cărora nu se poate face 

tranzacţie.  Această modificare poate determina o soluţionare mai 

rapidă a proceselor, în cazul utilizării procedurii de administrare a 

probelor prin avocaţi. 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere medie mică 

Civil  NCPC 451 alin.(3) NCPC instituie regula respingerii, ca inadmisibilă, a căii de atac greşit 

declarate, prevăzând posibilitatea părţii de a declara ulterior calea de 

atac prevăzută de lege.  Această nouă reglementare diferă de soluţia 

din CPC, când instanţa de control judiciar avea dreptul să recalifice 

calea de atac greşit formulată.   

necuantificabil 

(absolut) 

creştere medie mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a duratei, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea duratei; 

Reducere = reducerea duratei; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea duratei 

devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra duratei Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării  

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 459, 460 

alin.(3) 

NCPC instituie regula ca nicio incheiere premergătoare să nu fie 

supusă separat unei căi de atac, cu excepţia cazului când există o 

prevedere contrară expresă. 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere medie mică 

Civil NCPC 462, 464 

alin.(3) 

Deşi termenul pentru exercitarea căii de atac a apelului creşte de la 15 

zile (conform CPC) la 30 zile (conform NCPC), eliminarea 

posibilităţii motivării apelului până la prima zi de înfăţişare din apel 

poate contribui la reducerea termenului de soluţionare a proceselor. 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere medie medie 

Civil NCPC 465, 469 Reglementarea unei noi proceduri de înregistrare a cererii de apel, 

precum şi impunerea unor termene în care să fie complinite 

eventualele lipsuri ale cererii de apel, în care să fie formulată 

întâmpinarea şi în care să fie stabilit primul termen de judecată în apel, 

vor putea conduce la creşterea disciplinei procesuale şi la reducerea 

duratei de soluţionare a cauzelor.  

necuantificabil  

(absolut) 

reducere medie mare 

Civil NCPC 474 Reducerea cazurilor în care instanţa de apel poate trimite cauza spre 

rejudecare instanţei de fond poate contribui la reducerea duratei de 

soluţionare a cauzelor. 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere medie mare 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a duratei, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea duratei; 

Reducere = reducerea duratei; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea duratei 

devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra duratei Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării  

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 502 NCPC prevede termene mult mai stricte pentru soluţionarea 

contestaţiei în anulare.  Acest aspect va avea un impact pozitiv în ceea 

ce priveşte soluţionarea cu celeritate a unor astfel de cauze. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere întârziată medie 

Civil NCPC 506 NCPC prevede soluţionarea cu maximă celeritate, în interiorul unor 

termene imperative, a cererii de suspendare a executării hotărârii 

atacate şi, după caz, a recursului împotriva hotărârii pronunţate în 

cererea de suspendare, termene la care se face trimitere prin art.501 

din NCPC.  Aceasta va determina o reducere a duratei de soluţionare a 

acestor tipuri de cauze. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere întârziată medie 

Civil NCPC 513 Noua procedură reglementată de NCPC referitoare la pronunţarea de 

către ÎCCJ a unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme 

de drept presupune suspendarea judecării cauzei până la pronunţarea 

hotărârii ÎCCJ. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată nedeterminabi

l 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a duratei, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea duratei; 

Reducere = reducerea duratei; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea duratei 

devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra duratei Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării  

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Civil NCPC 515-519 NCPC instituie o nouă procedură, conform căreia părţile pot face 

contestaţie prin care să solicite luarea măsurilor legale pentru ca 

situaţia încălcării dreptului la soluţionarea procesului într-un termen 

optim şi previzibil să fie înlăturată.  Aceasta va determina accelerarea 

judecăriii cauzelor. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere medie mica 

Civil  NCPC 641 Reglementarea apelului (iar nu a recursului, conform CPC) drept cale 

de atac împotriva hotărârilor instanţei de executare poate conduce la 

creşterea duratei de soluţionare a cauzelor, întrucât în apel se poate 

administra un probatoriu mai complex. 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere medie medie 

Civil NCPC 904 NCPC reglementează incidenţa instituţiei medierii asupra procedurii 

divorţului, prevăzându-se posibilitatea anexării la cererea introductivă 

a înţelegerii soţilor cu privire la desfacerea căsătoriei şi la aspectele 

accesorii.  Această prevedere poate preconiza soluţionarea cu 

celeritatea a unor astfel de cauze. 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată mică 
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(iv). Impactul în materie penală asupra numărului de dosare 

Elemente de impact identificate pentru judecătorii 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 36 Toate infracţiunile pentru care este obligatorie efectuarea urmăririi penale de 

către Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor 

de Criminalitate Organizată şi Terorism intră în competenţa exclusivă de primă 

instanţă a tribunalului (cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se stabileşte 

competenţa unei instanţe superioare).  Prin urmare, numărul cauzelor de acest 

tip de pe rolul judecătoriilor va scădea în mod corespunzător
85

. 

  

necuantificabil  

(relativ) 

 

reducere imediată medie 

 

                                                      

 

85Potrivit Proiectului LPA NCPP,  cauzele aflate în curs de judecată în primă instanță în care, la data intrării în vigoare a NCPP, nu s-a început cercetarea judecătorească se transmit judecătorului de 

cameră preliminară din cadrul instanței competente potrivit legii noi (Titlul I art.4).  Totodată, cauzele aflate în curs de judecată în primă instanță în care, la data intrării în vigoare a NCPP, s-a 

început cercetarea judecătorească rămân în competența aceleiași instanțe, judecata urmând a se desfășura conform legii noi (art.5).  Ca atare, instanțele vor soluționa, pe perioada de tranziție, și o 

serie de cauze transferate din competența lor și, corelativ, nu vor soluționa o serie de cauze transferate din competența lor. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 218 Conform NCPP, varianta normativă a infracţiunii de viol (art.218 NCP) asupra 

unei victime care nu a împlinit 15 ani este atribuită din competenţa de primă 

instanţă a tribunalului în competenţa de primă instanţă a judecătoriei.  Prin 

urmare, noile cauze cu acest obiect se vor înregistra pe rolul judecătoriilor. 

cuantificabil 

 

creştere  imediată mică 

Penal NCPP 

NCP 

36, 241 NCPP transferă din competenţa tribunalului la judecătorii infracțiunea de 

bancrută frauduloasă (art.241 NCP), care priveşte sistemul bancar.  Prin urmare, 

cauzele cu acest obiect se vor înregistra pe rolul judecătoriilor. 

necuantificabil  

(relativ) 

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 244 NCPP transferă de la tribunale la judecătorii competenţa de a judeca în primă 

instanţă cauze de înşelăciune (art.244 NCP) cu consecinţe deosebit de grave (dar 

care nu depăşesc echivalentul în lei al sumei de 1 milion euro).  Prin urmare, 

cauzele cu acest obiect se vor înregistra pe rolul judecătoriilor.   

cuantificabil 

 

creştere imediată medie 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 254 NCPP transferă de la judecătorii la tribunale competenţa de a judeca în primă 

instanţă cauze privind distrugerea calificată (art.254 NCP).  Prin urmare, cauzele 

cu acest obiect sunt eliminate de pe rolul judecătoriilor.   

cuantificabil 

 

reducere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 280 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind cercetarea 

abuzivă (art.280 NCP) este de competenţa judecătoriilor, fiind transferată de la 

tribunal.  Prin urmare, cauzele cu acest obiect se vor înregistra pe rolul 

judecătoriilor. 

necuantificabil 

(relativ) 

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 281 Conform NCPP, infracţiunea de supunere la rele tratamente (art.281 NCP) este 

transferată din competenţa de soluţionare a tribunalelor în competenţa de 

soluţionare a judecătoriei.  Prin urmare, cauzele cu acest obiect se vor înregistra 

pe rolul judecătoriilor. 

cuantificabil 

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 285 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind evadarea 

(art.285 NCP) este de competenţa judecătoriilor.  Având în vedere că aceste 

cauze vor fi preluate de la tribunale, cauzele cu acest obiect urmând a se 

înregistra pe rolul judecătoriilor.. 

cuantificabil 

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 286 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind înlesnirea 

evadării (art.286 NCP) este de competenţa judecătoriilor, preluată de la 

tribunale.  Aceste cauze se vor înregistra pe rolul judecătoriilor. 

cuantificabil 

 

creştere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 297, 

309 

Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind abuzul în 

serviciu (art.297 NCP) cu consecinţe deosebit de grave este de competenţa 

tribunalelor.  Prin urmare, acest tip de cauze sunt eliminate de pe rolul 

judecătoriilor. 

cuantificabil 

 

reducere imediată mică  

Penal NCPP, 

NCP 

36, 298, 

309 

Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind neglijenţa în 

serviciu (art.298 NCP) cu consecinţe deosebit de grave este de competenţa 

tribunalelor.  Prin urmare, acest tip de cauze sunt eliminate de pe rolul 

judecătoriilor 

necuantificabil 

(relativ) 

 

reducere imediată mică  

Penal NCPP, 

NCP 

36, 301 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind conflictul de 

interese (art.301 NCP) este de competenţa judecătoriilor, fiind preluată de la 

curţile de apel.  Aceste cauze se vor înregistra pe rolul judecătoriilor. 

necuantificabil  

(relativ) 

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 304 NCPP transferă de la judecătorii la tribunale competenţa de a judeca în primă 

instanţă cauze privind divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice 

(art.304 NCP).  Rolul judecătoriilor va fi degrevat de astfel de cauze. 

cuantificabil 

 

reducere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 306  Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind obţinerea ilegală 

de fonduri (art.306 NCP) este de competenţa tribunalelor.  Având în vedere că o 

parte din aceste cauze urmează a fi preluate de la judecătorii, gradul de încărcare 

al judecătoriilor va scădea în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(relativ) 

 

reducere imediată mică 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 307 NCPP transferă de la judecătorii la tribunale competenţa de a judeca în primă 

instanţă cauze privind deturnarea de fonduri (art.307 NCP).  Rolul judecătoriilor 

va fi degrevat de astfel de cauze. 

cuantificabil 

 

reducere imediată medie 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 346 NCPP transferă de la judecătorii la tribunale competenţa de a judeca în primă 

instanţă cauze privind nerespectarea regimului materiilor explozive (art.346 

NCP).  Rolul judecătoriilor va fi degrevat de astfel de cauze. 

cuantificabil 

 

reducere imediată mică 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 354 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind transmiterea 

sindromului imunodeficitar dobândit (art.354 NCP) este de competenţa 

tribunalelor.  Având în vedere că aceste cauze vor fi preluate de la judecătorii, 

gradul de încărcare a judecătoriilor va scădea în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(relativ) 

 

reducere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 202 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

vătămare a fătului în varianta săvârşită din culpă (art.202 NCP).  Prin urmare, 

numărul de cauze pe rolul judecătoriilor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 204 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

împiedicare a ajutorului (art.204 NCP).  Prin urmare, numărul de cauze pe rolul 

judecătoriilor va creşte în mod corespunzător 

necuantificabil 

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 208 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracțiune de 

hărţuire (art.208 NCP).  Prin urmare, numărul de cauze pe rolul judecătoriilor va 

creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 219 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

agresiune sexuală (art.219 NCP).   

necuantificabil 

(absolut) 

 

anulată imediată mică86 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 222 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

racolare a minorilor în scopuri sexuale (art.222 NCP).  Prin urmare, numărul de 

cauze pe rolul judecătoriilor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

                                                      

 

86 Deşi incriminarea distinctă a acestor fapte reprezintă un element de noutate introdus de NCP, comportamentul care intră în sfera de aplicare a normei are corespondent, în actuala reglementare, în 

elemental material al infracţiunii de viol (Art.197 CP), care, de asemenea, intra în competenţa materială a judecătoriei.  
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 225 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracțiune de 

violare a sediului profesional (art.225 NCP).  Prin urmare, numărul de cauze pe 

rolul judecătoriilor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 226 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

violare a vieții private (art.226 NCP).  Prin urmare, numărul de cauze pe rolul 

judecătoriilor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 239 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de abuz 

de încredere prin fraudarea creditorilor (art.239 NCP).  Prin urmare, numărul de 

cauze pe rolul judecătoriilor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 245 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

înşelăciune privind asigurările (art.245 NCP).  Prin urmare, numărul de cauze pe 

rolul judecătoriilor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 246 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

deturnare a licitaţiilor publice (art.246 NCP).  Prin urmare, numărul de cauze pe 

rolul judecătoriilor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 247 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

exploatare patrimonială a unei persoane vulnerabile (art.247 NCP).  Prin 

urmare, numărul de cauze pe rolul judecătoriilor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 272 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

influenţare a declaraţiilor (art.272 NCP).  Prin urmare, numărul de cauze pe 

rolul judecătoriilor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 274 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei (art.274 NCP).  Prin urmare, numărul de 

cauze pe rolul judecătoriilor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 276 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

presiuni asupra justiției (art.276 NCP).  Prin urmare, numărul de cauze pe rolul 

judecătoriilor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 277 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

compromitere a intereselor justiţiei (art.277 NCP).  Prin urmare, numărul de 

cauze pe rolul judecătoriilor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 278 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracțiune de 

încălcare a solemnităţii ședinței (art.278 NCP).  Prin urmare, numărul de cauze 

pe rolul judecătoriilor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 279 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

ultraj judiciar (art.279 NCP).  Prin urmare, numărul de cauze pe rolul 

judecătoriilor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 299 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

folosire abuzivă a funcției în scop sexual (art.299 NCP).  Prin urmare, numărul 

de cauze pe rolul judecătoriilor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 300 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracțiune de 

uzurpare a funcției (art.300 NCP).  Prin urmare, numărul de cauze pe rolul 

judecătoriilor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 324 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracțiune de 

falsificare a unei înregistrări tehnice (art.324 NCP).  Prin urmare, numărul de 

cauze pe rolul judecătoriilor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 351 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

camătă (art.351 NCP).  Prin urmare, numărul de cauze pe rolul judecătoriilor va 

creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 370 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

încercare de a determina săvârșirea unei infracțiuni (art.370 NCP).  Prin urmare, 

numărul de cauze pe rolul judecătoriilor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 372 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracțiune de port 

sau folosire fără drept de obiecte periculoase (art.372 NCP).  Prin urmare, 

numărul de cauze pe rolul judecătoriilor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 373 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracțiune de 

împiedicare a desfășurării unei adunări publice (art.373 NCP).  Prin urmare, 

numărul de cauze pe rolul judecătoriilor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 380 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracțiune de 

împiedicare a accesului la învăţământul general obligatoriu (art.380 NCP).  Prin 

urmare, numărul de cauze pe rolul judecătoriilor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 433 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

agresiune împotriva santinelei (art.433 NCP)87. 

necuantificabil 

(absolut) 

anulată imediată mică 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 434 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracțiune de 

sustragere de la luarea în evidența militară (art.434 NCP).  Prin urmare, numărul 

de cauze pe rolul judecătoriilor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

                                                      

 

87 Deși incriminarea este nouă, comportamentul care atrage aplicarea normei penale poate fi considerat ca având corespondent în CP în elementul material al altor infracțiuni, precum lovirea sau alte 

violențe (Art.180 CP), amenințarea (Art.193 CP) sau ultrajul (Art.239), de asemenea, de competența materială a judecătoriei. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 435 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

neprezentare la încorporare sau concentrare (art.435 NCP).  Prin urmare, 

numărul de cauze pe rolul judecătoriilor va creşte în mod corespunzător88. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată mică 

Penal NCPP 7alin.(2) Poate fi anticipată reducerea numărului de cauze la nivelul tuturor instanţelor 

datorită introducerii, prin NCPP, a instituţiei renunţării la urmărirea penală.  

Renunțarea la urmărirea penală va înlocui vechile soluții de neîncepere a 

urmăririi penale sau de scoatere de sub urmărire penală emise în temeiul art.18
1
 

CP. 

cuantificabil 

 

reducere imediată necunoscută 

                                                      

 

88 Deși infracțiunea nou-reglementată are un corespondent în Art.354 CP, NCP prevede mai multe variante ale acțiunii care realizează elementul material.  Cu toate acestea, având în vedere 

specificul acestei infracțiuni, apreciem că impactul este mic. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 3, 54 Judecătorul de cameră preliminară
89

 de la nivelul judecătoriei va soluţiona şi 

contestaţiile împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată sau de neurmărire ale 

procurorului parchetului de pe lângă judecătorie, gradul său de încărcare 

reflectând corespunzător modificarea competenţei judecătoriei. 

 

cuantificabil  

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP 368 În materia suspendării judecăţii în caz de extrădare activă nu se mai regăseşte 

dispoziţia referitoare la disjungerea cauzei, dacă există mai mulţi arestați, ceea 

ce poate conduce la scăderea numărului de cauze cu care instanța este investită  

Condiţiile speciale ale acestui tip de cauze indică o intensitate redusă a 

impactului. 

necuantificabil  

(relativ) 

 

reducere imediată mică 

                                                      

 

89 Proiectul LPA NCPP introduce o nouă procedură în competența judecătorului de cameră preliminară, respectiv procedura de confiscare sau desființare a unui înscris în cazul clasării (art.145 din 

Titlul III), ceea ce poate conduce la o creștere a numărului de cauze.  De asemenea, Proiectul LPA NCPP introduce o nouă atribuție în competența judecătorului de drepturi și libertăți, reglementând 

procedura valorificării bunurilor mobile sechestrate (art.73 din Titlul III), ceea ce poate conduce la o creștere a numărului de cauze. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal  NCPP 371 NCPP nu mai reglementează posibilitatea extinderii procesului penal la fapte 

sau persoane noi şi punerea în mișcare a acţiunii penale direct în cursul judecății 

cu excluderea etapei de urmărire penală, cu toate drepturile și garanțiile pe care 

legea le oferă persoanei acuzate.  Așadar în aceste situații este necesară 

sesizarea organelor de urmărire penală competente să efectueze urmărirea 

penală.  Prevederea poate genera creşterea numărului de dosare pe rolul 

instanţelor, inclusiv al judecătoriilor.  În lipsa datelor care să arate care este 

incidenţa în practică a cazurilor în care procesul penal se extinde asupra unor 

persoane sau fapte noi, nu putem aprecia intensitatea acestui impact. 

necuantificabil 

(relativ) 

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP 466 NCPP introduce o nouă cale extraordinară de atac de retractare, redeschiderea 

procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate, de 

competenţa instanţelor care soluţionează cauza în fond.  Astfel de cazuri vor 

spori numărul de dosare pe rolul judecătoriilor. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere întârziată necunoscută 

Penal NCPP 589 Dispoziţiile privind amânarea sau întreruperea executării pedepsei pentru 

motive familiale, au fost eliminate, consecinţa fiind degrevarea de aceste cauze 

a judecătoriilor, atunci când acestea sunt instanţe de executare.   

necuantificabil  

(relativ) 

 

reducere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 595 Pot face obiectul contestaţiei la executare pentru motivul intervenţiei unei legi 

penale mai favorabile şi hotărârile prin care s-a aplicat o măsură educativă, 

reflectând noua concepţie în materia răspunderii penale a minorului, ceea ce se 

poate traduce într-o creştere a numărului de dosare pe rolul judecătoriilor.  

necuantificabil 

(relativ) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP 595 La momentul intrării în vigoare a NCP, judecătoriile, din oficiu sau la cerere, 

vor trebui să soluţioneze contestațiile la executare sub aspectul aplicării 

obligatorii a legii penale mai favorabile, în raport de regimul sancționator mai 

blând reglementat de NCP pentru multe dintre infracțiunile din actualul CP.  

Aceasta va rezulta într-o creştere temporară a numărului de cauze de acest tip. 

necuantificabil 

(relativ) 

 

creştere imediată mare 

 



 

 

200 

 

 

Elemente de impact identificate pentru tribunale 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal  NCPP 38 Conferă curţilor de apel competenţa generală de a soluţiona toate apelurile 

împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de tribunale şi judecătorii, cu 

consecinţa degrevării tribunalelor de judecarea apelurilor declarate împotriva 

hotărârilor pronunţate de judecătorii.   

cuantificabil  

 

reducere imediată mare 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 36 Toate infracţiunile pentru care este obligatorie efectuarea urmăririi penale de 

către Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor 

de Criminalitate Organizată şi Terorism intră în competenţa exclusivă a 

tribunalului.  Cu titlul de exemplu, mentionăm aici spălarea de bani, de 

competenţa DIICOT, sau evaziunea fiscală de competenţa DIICOT (prejudiciu 

mai mare sau egal cu 500.000 euro), respectiv, DNA (prejudiciu mai mare sau 

egal cu 1 milion EURO), infracţiunile privind fondurile din bugetele 

comunităţilor europene sau fondurile gestionate de acestea, etc.  Prin urmare, 

tribunalele vor prelua de la judecătorii o parte dintre aceste cauze, iar gradul de 

încărcare al tribunalelor va creşte în mod corespunzător
90

. 

necuantificabil 

(relativ) 

 

creştere imediată medie 

                                                      

 

90 Potrivit Proiectului LPA NCPP,  cauzele aflate în curs de judecată în primă instanță în care, la data intrării în vigoare a NCPP, nu s-a început cercetarea judecătorească se transmit judecătorului de 

cameră preliminară din cadrul instanței competente potrivit legii noi (art.4).  Totodată, cauzele aflate în curs de judecată în primă instanță în care, la data intrării în vigoare a NCPP, s-a început 

cercetarea judecătorească rămân în competența aceleiași instanțe, judecata urmând a se desfășura conform legii noi (art.5).  Ca atare, instanțele vor soluționa, pe perioada de tranziție, și o serie de 

cauze transferate din competența lor și, corelativ, nu vor soluționa o serie de cauze transferate din competența lor. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 

NCP 

36, 190 NCPP introduce în competența exclusivă a tribunalului noua infracțiune de 

ucidere la cererea victimei (art.190 NCP), prevedere care va genera noi dosare 

pe rolul tribunalului. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP 

NCP 

36, 210 Varianta normativă a infracţiunii de lipsire de libertate (art.189 al.(3) CP) în 

scopul practicării prostituţiei este preluată în NCP în conţinutul infracţiunii de 

trafic de persoane (art.210 NCP), pentru care competenţa investigativă revine 

DIICOT.  Ca atare, competenţa de judecată a tribunalului nu se modifică. 

cuantificabil 

 

anulată imediată nu se aplică 

Penal NCPP 

NCP 

36, 218 Conform NCPP, varianta normativă a infracţiunii de viol (art.218 NCP) asupra 

unei victime care nu a împlinit 15 ani este atribuită din competenţa de primă 

instanţă a tribunalului în competenţa de primă instanţă a judecătoriei.  Prin 

urmare, numărul de cauze pe rolul tribunalului va scădea în mod 

corespunzător. 

cuantificabil 

 

reducere imediată mică 

Penal NCPP 

NCP 

36, 241 NCPP transferă din competenţa tribunalului la judecătorii infracţiunea de 

bancrută frauduloasă (art.241 NCP), care priveşte sistemul bancar, ceea ce 

poate conduce la o reducere a numărului de cauze pe rolul tribunalului. 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere Imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 

NCP 

36, 244 NCPP transferă de la tribunale la judecătorii competenţa de a judeca în primă 

instanţă cauze de înşelăciune (art.244 NCP) cu consecinţe deosebit de 

grave,afară de cazul în care urmărirea penală este efectuată de parchetele 

specializate din cadrul PÎCCJ.  Aşadar, rămân în competenţa tribunalului acele 

infracţiuni de înşelăciune în care competenţa de a efectua urmărirea penală 

revine procurorului DNA (respectiv, când prejudiciul este cel puţin egal cu 

echivalentul sumei de 1 milion euro).  Prin urmare, numărul de dosare pe rolul 

tribunalelor se va reduce în mod corespunzător.  

cuantificabil 

 

reducere imediată medie 

Penal NCPP 

NCP 

36, 254 NCPP transferă de la judecătorii la tribunale competenţa de a judeca în primă 

instanţă cauze privind distrugerea calificată (art.254 NCP), cu creşterea 

corespunzătoare a numărului dosarelor pe rolul tribunalului. 

cuantificabil 

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP 

NCP 

36, 280 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind cercetarea 

abuzivă (art.280 NCP) este de competenţa judecătoriilor.  Rolul tribunalelor va 

fi eliberat de acest tip de dosare. 

necuantificabil 

(relativ) 

 

reducere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 

NCP 

36, 281 Conform NCPP, infracţiunea de supunere la rele tratamente (art.281 NCP) este 

transferată din competenţa de soluţionare a tribunalelor în competenţa de 

soluţionare a judecătoriei.  Rolul tribunalelor va fi eliberat de acest tip de 

dosare. 

cuantificabil 

 

reducere imediată mică 

Penal NCPP 

NCP 

36, 285 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind evadarea 

(art.285 NCP) este de competenţa judecătoriilor.  Având în vedere că aceste 

cauze vor fi preluate de la tribunale, gradul de încărcare al tribunalelor va 

scădea în mod corespunzător. 

cuantificabil 

 

reducere imediată mică 

Penal NCPP 

NCP 

36, 286 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind înlesnirea 

evadării (art.286 NCP) este de competenţa judecătoriilor.  Având în vedere că 

aceste cauze vor fi preluate de la tribunale, gradul de încărcare al tribunalelor 

va scădea în mod corespunzător. 

cuantificabil 

 

reducere imediată mică 

Penal NCPP 36, 293 NCPP introduce o nouă infracţiune în competența de primă instanță a 

tribunalului, ce constă în faptele săvârşite de către membrii instanţelor de 

arbitraj sau în legătură cu aceştia (art.293 NCP).  Având în vedere că este o 

incriminare nouă, de competență exclusivă, gradul de încărcare al tribunalelor 

poate crește în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 

NCP 

36, 297, 

309 

Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind abuzul în 

serviciu (art.297 NCP) cu consecinţe deosebit de grave este de competenţa 

tribunalelor.  Având în vedere că aceste cauze urmează a fi preluate de la 

judecătorii, gradul de încărcare al tribunalelor va creşte în mod corespunzător. 

cuantificabil 

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP 

NCP 

36, 298, 

309 

Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind neglijenţa în 

serviciu (art.298 NCP) cu consecinţe deosebit de grave este de competenţa 

tribunalelor.  Având în vedere că aceste cauze vor fi preluate de la judecătorii, 

gradul de încărcare a tribunalelor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil  

(relativ) 

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP 

NCP 

36, 303 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind divulgarea 

informaţiilor secrete de stat (art.303 NCP) este de competenţa tribunalelor.  

Având în vedere că aceste cauze vor fi preluate de la curţile de apel, gradul de 

încărcare a tribunalelor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP 

NCP 

36, 304 NCPP transferă de la judecătorii la tribunale competenţa de a judeca în primă 

instanţă cauze privind divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau 

nepublice (art.304 NCP).  Prin urmare gradul de încărcare al tribunalelor va 

creşte în mod corespunzător. 

cuantificabil 

 

creştere imediată mică 



 

 

206 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 

NCP 

36, 306 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind obţinere ilegală 

de fonduri (art.306 NCP) este de competenţa tribunalelor.  Având în vedere că 

(o parte din) aceste cauze vor fi preluate de la judecătorii (menţionăm, cu titlul 

de exemplu, infracţiunile prevăzute de art.18¹ şi urm. din Legea nr.78/2000), 

gradul de încărcare a tribunalelor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(relativ) 

 

creştere imediată mică 

 

Penal NCPP 

NCP 

36, 307 NCPP transferă de la judecătorii la tribunale competenţa de a judeca în primă 

instanţă cauze privind deturnarea de fonduri (art.307 NCP) Prin urmare, gradul 

de încărcare al tribunalelor va creşte în mod corespunzător. 

cuantificabil 

 

creştere imediată medie 

Penal NCPP 

NCP 

36, 346 NCPP transferă de la judecătorii la tribunale competenţa de a judeca în primă 

instanţă cauze privind nerespectarea regimului materiilor explozive(art.346 

NCP).  Prin urmare, gradul de încărcare a tribunalelor va creşte în mod 

corespunzător. 

cuantificabil 

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP 36, 354 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind transmiterea 

sindromului imunodeficitar dobândit (art.354 NCP) este de competenţa 

tribunalelor.  Având în vedere că aceste cauze urmează a fi preluate de la 

judecătorii, gradul de încărcare al tribunalelor va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(relativ) 

 

creştere imediată  



 

 

207 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 36 Tribunalele nu mai soluţionează apeluri împotriva hotărârilor pronunţate în 

primă instanţă de judecătorie
91

.  Prin urmare, gradul de încărcare al 

tribunalului se va reduce în mod corespunzător
92

.  Această prevedere a fost 

introdusă prin Legea nr.202/2010. 

cuantificabil  

 

reducere  imediată mare 

Penal NCPP 36 Tribunalele nu mai soluţionează recursuri în nicio situaţie.  Prin urmare, gradul 

de încărcare al tribunalului se va reduce corespunzător
93

. 

cuantificabil 

 

reducere imediată mare 

                                                      

 

91 Art.27 pct.2 din CPP a fost abrogat prin Legea nr.202/2010, apelurile fiind excluse din competenţa de soluţionare a tribunalului. 
92 Potrivit Proiectului LPA NCPP, recursurile aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a NCPP, declarate împotriva hotărârilor pentru care legea veche nu prevede calea de atac a apelului, 

se soluționează de către aceeași instanță, potrivit dispozițiilor din legea nouă privitoare la apel.  Astfel, tribunalele vor soluționa practic apeluri în perioada de tranziție. 
93 Art.27 pct.3 din CPP a fost modificat prin Legea nr.202/2010, prin care au fost păstrate în competenţa de soluţionare a tribunalului numai recursurile împotriva sentinţelor pronunţate de 

judecătorii privind infracţiunile pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, precum şi recursurile împotriva hotărârilor penale pronunţate de 

judecătorii în materia măsurilor preventive, a liberării provizorii sau a măsurilor asiguratorii, a hotărârilor penale pronunţate de judecătorii în materia executării hotărârilor penale sau a reabilitării, 

precum şi în alte cazuri anume prevăzute de lege. 



 

 

208 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 7 alin.(2) Poate fi anticipată reducerea gradului de încărcare la nivelul tuturor instanţelor 

datorită introducerii, prin NCPP, a instituţiei renunţării la urmărirea penală.  

Renunțarea la urmărirea penală va înlocui vechile soluții de neîncepere a 

urmăririi penale sau de scoatere de sub urmărire penală emise în temeiul 

art.18
1
 CP. 

cuantificabil  reducere imediată necunoscută 

Penal NCPP 3, 54 Judecătorul de cameră preliminară
94

 de la nivelul tribunalului va soluţiona şi 

contestaţiile împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată sau de neurmărire 

ale procurorului parchetului de pe lângă tribunal, gradul său de încărcare 

reflectând corespunzător modificarea competenţei tribunalului. 

cuantificabil  

 

creştere imediată mică 

                                                      

 

94 Proiectul LPA NCPP introduce o nouă procedură în competența judecătorului de cameră preliminară, respectiv procedura de confiscare sau desființare a unui înscris în cazul clasării (art.145 din 

Titlul III), ceea ce poate conduce la o creștere a numărului de cauze.  De asemenea, Proiectul LPA NCPP introduce o nouă atribuție în competența judecătorului de drepturi și libertăți, reglementând 

procedura valorificării bunurilor mobile sechestrate (art.73 din Titlul III), ceea ce poate conduce la o creștere a numărului de cauze. 



 

 

209 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 368 În materia suspendării judecăţii în caz de extrădare activă nu se mai regăseşte 

dispoziția referitoare la disjungerea cauzei, dacă există mai mulți arestați, ceea 

ce va conduce probabil la restrângerea numărului de cauze cu care instanța este 

investită.  

necuantificabil  

(relativ) 

 

scădere imediată mică 

Penal NCPP 371 NCPP nu mai reglementează posibilitatea extinderii procesului penal la fapte 

sau persoane noi şi punerea în mişcare a acţiunii penale direct în cursul 

judecății cu excluderea etapei de urmărire penală, cu toate drepturile și 

garanțiile pe care legea le oferă persoanei acuzate.  Așadar în aceste situații 

este necesară sesizarea organelor de urmărire penală competente să efectueze 

urmărirea penală.  Prevederea poate genera creşterea numărului de dosare pe 

rolul instanţelor, inclusiv al tribunalelor.  În lipsa datelor care să arate care este 

incidenţa în practică a cazurilor în care procesul penal se extinde asupra unor 

persoane sau fapte noi, nu putem aprecia intensitatea acestui impact 

necuantificabil 

(relativ)  

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP 466 NCPP introduce o nouă cale extraordinară de atac de retractare, redeschiderea 

procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate, de 

competenţa instanţelor care soluţionează cauza în fond.  Ca atare, este posibilă 

o creştere a gradului de încărcare la nivelul tribunalelor. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere întârziată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 589 Dispoziţiile privind amânarea sau întreruperea executării pedepsei pentru 

motive familiale, au fost eliminate, consecinţa fiind degrevarea de aceste cauze 

a tribunalelor, atunci când acestea sunt instanţe de executare. 

necuantificabil  

(relativ) 

 

reducere imediată necunoscută 

Penal NCPP 595 Pot face obiectul contestaţiei la executare pentru motivul intervenţiei unei legi 

penale mai favorabile şi hotărârile prin care s-a aplicat o măsură educativă, 

reflectând noua concepţie în materia răspunderii penale a minorului, ceea ce se 

poate traduce într-o creştere a numărului de dosare pe rolul tribunalelor. 

 

necuantificabil 

(relativ) 

 

creştere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 595 La momentul intrării în vigoare a NCP, tribunalele, din oficiu sau la cerere, vor 

trebui să soluţioneze contestaţiile la executare sub aspectul aplicării obligatorii 

a legii penale mai favorabile, în raport de regimul sancţionator mai blând 

reglementat de NCP pentru multe dintre infracţiunile din actualul CP.  Prin 

prisma competenţei de soluţionare a contestaţiilor la executare, dispoziţiile în 

această materie pot influenţa gradul de încărcare al tribunalelor, ca instanţe de 

executare atât a hotărârilor definitive pronunţate în cauze pentru care 

competenţa de soluţionare în primă instanţă revine tribunalului.  

Remarcăm, cu referire la tribunalul Bucureşti, respectiv, Tribunalul Militar 

Teritorial Bucureşti, că acestea sunt instanţe de executare pentru hotărârile 

pronunţate de ÎCCJ.  

necuantificabil 

(relativ) 

 

creştere imediată mare 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 595 Tribunalele vor soluţiona contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate de 

judecătorii în contestaţii la executare întemeiate pe principiul aplicării legii 

penale mai favorabile.  Întrucât se poate aştepta ca numărul de astfel de 

contestaţii la executare să fie mare, regimul sancţionator al CP fiind mai blând 

decât cel prevăzut de NCP, se poate prevedea creşterea corespunzătoare a 

numărului de dosare pe rolul tribunalelor ca instanţă de control judiciar.  

Efectul acestei dispoziţii nu va fi imediat, fiind necesară întâi epuizarea fazei 

de primă instanţă, şi va fi unul temporar. 

necuantificabil 

(relativ) 

 

creştere întârziată medie 

 

 



 

 

213 

 

 

Elemente de impact identificate pentru tribunalele militare 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 37 Conform NCPP, tribunalele militare vor soluționa în primă instanță toate 

infracțiunile comise de militari, până la gradul de colonel inclusiv. Această 

prevedere exhaustiv formulată extinde sfera de competență de primă instanță a 

tribunalului militar astfel încât să cuprindă toate infracțiunile săvârșite de 

militari (până la gradul de colonel), și nu numai pe acelea referitoare la 

îndatoririle de serviciu. 

necuantificabil 

(absolut) 

creștere imediată medie 

Penal NCPP 37 Ca efect al desființării tribunalului militar teritorial, intră în competența de 

primă instanță a tribunalelor militare și infracțiunile care, conform CPP, erau 

judecate de tribunalul militar teritorial. 

necuantificabil 

(relativ) 

creștere imediată medie 
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Elemente de impact identificate pentru curţile de apel 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă  

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 38 alin.(2) NCPP conferă curţilor de apel competenţa
95

 generală de a soluţiona toate 

apelurile împotriva tuturor hotărârilor pronunţate în primă instanţă de 

judecătorii sau tribunale
96

.  Având în vedere că practic, în locul recursurilor 

pe care le soluţiona curtea de apel va soluţiona apeluri, preluând, totodată, 

atât actualele apeluri soluţionate de tribunal
97

, cât şi, de asemenea, ca apeluri, 

actualele recursuri soluţionate de tribunal, se poate anticipa că numărul 

apelurilor soluţionate va fi mai mare decât numărul actual al recursurilor. 

cuantificabil 

 

creştere imediată mare 

                                                      

 

95 Potrivit Proiectului LPA NCPP, cauzele aflate în curs de judecată în primă instanță în care, la data intrării în vigoare a NCPP, nu s-a început cercetarea judecătorească se transmit judecătorului de 

cameră preliminară din cadrul instanței competente potrivit legii noi (Titlul I art.4).  Totodată, cauzele aflate în curs de judecată în primă instanță în care, la data intrării în vigoare a NCPP, s-a 

început cercetarea judecătorească rămân în competența aceleiași instanțe, judecata urmând a se desfășura conform legii noi (art.5).  Ca atare, instanțele vor soluționa, pe perioada de tranziție, și o 

serie de cauze transferate din competența lor și, corelativ, nu vor soluționa o serie de cauze transferate din competența lor.  
96 Potrivit Proiectului LPA NCPP, competența de primă instanță a curților de apel este extinsă pentru a include următoarele infracțiuni, după criteriul calității persoanei: „e) infracţiunile săvârşite de 

magistraţii asistenţi de la ÎCCJ, de judecătorii de la curţile de apel şi Curtea Militară de Apel, precum şi de procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanţe; f) infracţiunile săvârşite de membrii 

Curţii de Conturi, de preşedintele Consiliului Legislativ şi de Avocatul Poporului;” (art.15 din Titlul III).  Pe cale de consecință, numărul de dosare în primă instanță poate crește în mod 

corespunzător.  
97 Art.27 pct.2 din CPP a fost abrogat prin Legea nr.202/2010, apelurile fiind excluse din competenţa de soluţionare a tribunalului. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă  

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 38 Se elimină calea de atac ordinară a recursului
98

.  Ca atare, curţile de apel nu 

vor mai soluţiona recursuri pe fondul cauzei, care sunt înlocuite cu apeluri.  

cuantificabil  

 

 reducere imediată medie 

                                                      

 

98 Art.281 pct.3 din CPP a fost modificat prin Legea nr.202/2010, prin care s-a conferit curţii de apel competenţa de a soluţiona ca instanţă de recurs, recursurile împotriva hotărârilor penale 

pronunţate de judecătorii în primă instanţă, cu excepţia celor date în competenţa tribunalului, precum şi în alte cazuri anume prevăzute de lege. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă  

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 36, 38 Toate infracţiunile pentru care este obligatorie efectuarea urmăririi penale de 

către Direcţia Naţională Anticorupție și Direcția de Investigare a 

Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu excepția celor care, 

în virtutea calității subiectului activ (specificată de art.38 alin.(c) și (d) 

NCPP) intră în competența curților de apel, vor fi judecate în primă instanță 

de tribunal.  Prin urmare, gradul de încărcare al curților de apel va scădea în 

mod corespunzător
99

. 

necuantificabil 

(relativ) 

 

reducere imediată medie 

Penal NCPP

, NCP 

36, 301 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind conflictul de 

interese (art.301 NCP) este de competenţa judecătoriilor.  Având în vedere că 

aceste cauze vor fi preluate de la curţile de apel, gradul de încărcare al curţilor 

de apel va scădea în mod corespunzător. 

necuantificabil  

(relativ) 

 

reducere imediată mică 

                                                      

 

99 Potrivit Proiectului LPA NCPP, cauzele aflate în curs de judecată în primă instanță în care, la data intrării în vigoare a NCPP, nu s-a început cercetarea judecătorească se transmit judecătorului de 

cameră preliminară din cadrul instanței competente potrivit legii noi (Titlul I art.4).  Totodată, cauzele aflate în curs de judecată în primă instanță în care, la data intrării în vigoare a NCPP, s-a 

început cercetarea judecătorească rămân în competența aceleiași instanțe, judecata urmând a se desfășura conform legii noi (Titlul I art.5).  Ca atare, instanțele vor soluționa, pe perioada de 

tranziție, și o serie de cauze transferate din competența lor și, corelativ, nu vor soluționa o serie de cauze transferate din competența lor. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă  

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP

, NCP 

36, 303 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind divulgarea 

informaţiilor secrete de stat (art.303 NCP) este de competenţa tribunalelor.  

Având în vedere că aceste cauze vor fi preluate de la curţile de apel, gradul de 

încărcare a curţilor de apel va scădea în mod corespunzător. 

necuantificabil 

(relativ) 

 

reducere imediată mică 

Penal NCPP 

NCP 

36, 284 NCPP introduce în competenţa exclusivă a curţii de apel noua infracţiune de 

asistenţă şi reprezentare neloială (art.284 NCP).  Prin urmare, gradul de 

încărcare al curţilor de apel va creşte în mod corespunzător. 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP 

NCP 

38, 439, 

442, 443, 

444 

Curţile de apel preiau în competență exclusivă noile infracțiuni reglementate 

de art.439 (infracțiuni contra umanităţii), art.442 (infracțiuni de război contra 

operațiunilor umanitare și emblemelor), art.443 (utilizarea de metode 

interzise în operațiunile de luptă) și art.444 NCP (utilizarea de mijloace 

interzise în operațiunile de luptă)100. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

                                                      

 

100 Avem în vedere că aceste infracțiuni au o probabilitate mică de a fi întâlnite frecvent în practică, date fiind circumstanțele în care pot fi săvârșite (respectiv, stare de război), incriminarea 

reflectând evoluția dreptului internațional cutumiar și asigurând conformarea României la tratatele și convențiile internaționale în materie. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă  

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 3, 54 Judecătorul de cameră preliminară
101

 de la nivelul curţii de apel va soluţiona 

şi contestaţiile împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată sau de 

neurmărire ale procurorului parchetului de pe lângă curtea de apel, gradul său 

de încărcare reflectând corespunzător modificarea competenţei curţii de apel. 

cuantificabil  

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP 7alin.(2) Poate fi anticipată reducerea gradului de încărcare la nivelul curţilor de apel 

datorită introducerii prin NCPP a instituţiei renunţării la urmărirea penală, în 

măsura în care este aplicabilă cauzelor în competenţa de primă instanţă a 

curţii de apel.  Renunțarea la urmărirea penală va înlocui vechile soluții de 

neîncepere a urmăririi penale sau de scoatere de sub urmărire penală emise în 

temeiul art.18
1
 CP. 

cuantificabil reducere imediată mică 

                                                      

 

101 Proiectul LPA NCPP introduce o nouă procedură în competența judecătorului de cameră preliminară, respectiv procedura de confiscare sau desființare a unui înscris în cazul clasării (art.145 din 

Titlul III), ceea ce poate conduce la o creștere a numărului de cauze.  De asemenea, Proiectul LPA NCPP introduce o nouă atribuție în competența judecătorului de drepturi și libertăți, reglementând 

procedura valorificării bunurilor mobile sechestrate (art.73 din Titlul III), ceea ce poate conduce la o creștere a numărului de cauze. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă  

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 368 În materia suspendării judecăţii în caz de extrădare activă nu se mai regăseşte 

dispoziţia referitoare la disjungerea cauzei, dacă există mai mulţi arestați, 

ceea ce va conduce probabil la restrângerea numărului de cauze cu care 

instanța este investită.  

necuantificabil  

(relativ) 

 

scădere imediată mică 

Penal NCPP 371 NCPP nu mai reglementează posibilitatea extinderii procesului penal la fapte 

sau persoane noi şi punerea în mişcare a acţiunii penale direct în cursul 

judecății cu excluderea etapei de urmărire penală, cu toate drepturile și 

garanțiile pe care legea le oferă persoanei acuzate.  Așadar în aceste situații 

este necesară sesizarea organelor de urmărire penală competente să efectueze 

urmărirea penală.  Prevederea poate genera creşterea numărului de dosare pe 

rolul instanţelor, inclusiv al curţilor de apel.  În lipsa datelor care să arate care 

este incidenţa în practică a cazurilor în care procesul penal se extinde asupra 

unor persoane sau fapte noi, nu putem aprecia intensitatea acestui impact 

necuantificabil  

(relativ) 

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP 409 Procurorul poate declara apel în ceea ce priveşte latura civilă în toate cazurile, 

indiferent dacă partea civilă înţelege sau nu să facă apel, ceea ce poate duce la 

o creştere a numărului de dosare pe rolul curţilor de apel.  

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă  

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal  NCPP 409 Conform NCPP, dreptul părţii civile şi părții responsabile civilmente de a 

face apel în ceea ce privește latura penală este limitat la ”în măsura în care 

soluția din această latură a influențat soluția din latura civilă”, ceea ce ar 

putea conduce la o reducere a numărului de dosare pe rolul curților de apel. 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 

Penal NCPP 409 Conform NCPP, pot formula apel martorul, expertul, interpretul şi avocatul, 

cu privire la indemnizaţiile cuvenite şi amenzile judiciare, nu numai privitor 

la cheltuielile judiciare (cum se prevede în CPP), ceea e se poate traduce într-

o posibilă creştere a numărului de dosare pe rolul curţilor de apel. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP 411 NCPP reduce perioada în care se poate solicita repunerea în termenul de apel, 

ceea ce ar putea conduce la reducerea numărului de dosare pe rolul curților de 

apel. 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 

Penal NCPP 412 Depunerea motivelor de apel trebuie făcută cel mai târziu cu 3 zile înainte de 

primul termen de judecată, iar apelantul nu mai beneficiază de posibilitatea de 

a formula motivele de apel oral în ziua judecăţii.  Astfel, se poate reduce 

numărul de dosare pe rolul curţilor de apel cu acele apeluri care nu 

îndeplinesc condiţiile de formă. 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă  

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 426 Motivele de contestaţie în anulare se reduc la 3, cu posibilitatea reducerii 

numărului de dosare având acest obiect pe rolul curților de apel. 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 

Penal NCPP 427 Sfera subiecţilor la îndemâna cărora se află calea de atac a contestaţiei în 

anulare este limitată la persoana vătămată, respectiv, inculpat şi procuror, cu 

posibilitatea reducerii numărului de dosare având acest obiect pe rolul curților 

de apel. 

necuantificabil  

(relativ)  

 

reducere imediată necunoscută 

Penal NCPP 466 NCPP introduce o nouă cale extraordinară de atac de retractare, redeschiderea 

procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate, de 

competenţa instanţelor care soluţionează cauza în fond.  Ca atare, este 

posibilă o creştere a gradului de încărcare la nivelul curţilor de apel. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP 589 Dispoziţiile privind amânarea sau întreruperea executării pedepsei pentru 

motive familiale, au fost eliminate, consecinţa fiind degrevarea de aceste 

cauze a curţilor de apel, atunci când acestea sunt instanțe de executare. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă  

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 595 Pot face obiectul contestaţiei la executare pentru motivul intervenţiei unei legi 

penale mai favorabile şi hotărârile prin care s-a aplicat o măsură educativă, 

reflectând noua concepţie în materia răspunderii penale a minorului, ceea ce 

se poate traduce într-o creştere a gradului de încărcare a curților de apel. 

necuantificabil 

(relativ) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP 595 La momentul intrării în vigoare a NCP, curţile de apel, din oficiu sau la 

cerere, vor trebui să soluţioneze contestaţiile la executare sub aspectul 

aplicării obligatorii a legii penale mai favorabile, în raport de regimul 

sancţionator mai blând reglementat de NCP pentru multe dintre infracţiunile 

din actualul CP.  Dispoziţiile în această materie pot influența numărul de 

cauze pe rolul curţilor de apel, ca instanţe de executare, generând o creştere 

imediată şi temporară. 

necuantificabil  

(relativ) 

 

creştere imediată medie 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă  

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 597 Curţile de apel vor soluţiona, în complet de 1 judecător, eventualele 

contestaţii împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în materia 

contestaţiei la executare determinate de intervenţia legii penale mai 

favorabile.  Doarece dispoziţiile NCP sunt, în general, mai favorabile decât 

ale CP, este de aşteptat o creştere a numărului de dosare de acest tip pe rolul 

tribunalelor (ca, de altfel, al tuturor instanţelor competente să judece astfel de 

cereri) şi, în consecinţă, şi al numărului de dosare de contestaţie pe rolul 

curţilor de apel momentul intrării în vigoare a NCP şi NCPP.  Efectul nu se 

va produce imediat, fiind necesară întâi epuizarea fazei de primă instanţă, şi 

va fi temporar. 

necuantificabil 

(relativ) 

 

creştere întârziat medie 
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Elemente de impact identificate pentru curţile militare de apel 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 39 Dată fiind reconfigurarea incriminărilor operată de NCP și în sensul includerii 

infracțiunilor preluate din Statutul Curții Penale Internaționale și din 

Convenția de la Geneva, sfera de competență a curții militare de apel este 

extinsă în mod expres și asupra acestora. 

necuantificabil 

(absolut) 

creștere imediată mică 

Penal NCPP 39 În virtutea eliminării din NCPP a căii de atac a recursului, nici curțile militare 

de apel nu vor mai funcționa ca instanțe de recurs, păstrându-și competența 

exclusiv în ceea ce privește calea de atac a apelului. 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată medie 
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Elemente de impact identificate pentru ÎCCJ 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 40 NCPP lărgeşte sfera persoanelor a căror calitate atrage competența de 

judecată în primă instanță a ÎCCJ, astfel sunt adăugate următoarele funcții: 

Preşedintele României, senatori şi deputaţi, de persoanele asimilate 

membrilor Guvernului, de judecătorii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 

instanţelor internaţionale, de europarlamentari, de magistraţii-asistenţi de la 

Curtea Constituţională, de mareşali, amirali, generali, precum şi de 

persoanele care au gradul profesional asimilat generalilor şi mareşalilor.
102

 

Prin urmare, numărul de dosare pe rolul ÎCCJ va creşte în mod 

corespunzător
103

.  Această prevedere este aplicabilă şi în prezent, fiind 

introdusă prin Legea nr.202/2010. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

                                                      

 

102 Art.29 pct.1 din CPP a fost modificat în acelaşi sens prin Legea nr.202/2010. 
103 Potrivit Proiectul LPA NCPP, competența de primă instanță a ÎCCJ este modificată după cum urmează: se elimină criteriul calității persoanei în ceea ce privește pe Președintele României, 

persoanele asimilate membrilor Guvernului, magistrații asistenți de la ÎCCJ, judecătorii de la curțile de apel și curtea militară de apel, precum și procurorii de la parchetele de pe lângă aceste 

instanțe, persoanele care au gradul profesional asimilat mareșalilor și generalilor, reducându-se astfel competența de judecată și, corelativ, numărul potențial al cauzelor.  În același timp, 

competența după criteriul calității persoanei a fost extinsă pentru a include membrii Consiliului Superior al Magistraturii, ceea ce poate rezulta într-o creștere corelativă a numărului de cazuri (art.16 

din Titlul III). 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 40 NCPP scoate din competenţade primă instanţă a ÎCCJ infracţiunile săvârşite 

demembrii Curţii de Conturi, de preşedintele Consiliului Legislativ, de 

Avocatul Poporului, de şefii cultelor religioase organizate în condiţiile legii 

şi de ceilalţi membri ai Înaltului Cler care au cel puţin rangul de arhiereu sau 

echivalent, şi infracţiunile săvârşite de către membrii Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

necuantificabil 

(relativ) 

 

scădere imediată nu se 

cunoaşte 

Penal NCPP

, NCP 

40, 398 NCPP introduce în competenţa de primă instanţă a ÎCCJ noua infracţiune de 

înaltă trădare (art.398 NCP)
104

. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

                                                      

 

104 Constituţia stabileşte competenţa de soluţionare a ÎCCJ, în condiţiile în care, în legislaţia în vigoare, nu se regăsea incriminată infracţiunea de înaltă trădare, şi, ca atare, textul nu se putea aplica, 

prevederea constituţională nereprezentând normă de incriminare. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 40, 408 NCPP elimină calea de atac a recursului împotriva deciziilor pronunţate de 

curţile de apel şi de curţile militare de apel, care se soluţionau în complet de 

3 judecători, înlocuind-o cu calea de atac a apelului, în complet de 2 

judecători
105

.  De asemenea, NCPP elimină calea de atac a recursului 

împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de Secţia Penală a ÎCCJ, 

înlocuind-o cu apelul, care se va soluţiona de Completul de 5 judecători
106

.  

Având în vedere că apelul devine singura cale ordinară de atac şi că se poate 

declara pentru orice motive de netemeinicie sau nelegalitate, este de estimat 

o creștere corelativă a numărului de dosare de acest tip pe rolul ÎCCJ
107

. 

necuantificabil 

(relativ) 

 

creştere imediată necunoscută 

                                                      

 

105 Conform Proiectul LPA NCPP, recursurile aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a NCPP declarate împotriva hotărârilor pentru care legea veche nu prevede calea de atac a apelului 

se soluţionează de către aceeaşi instanţă, conform dispoziţiilor din legea nouă privitoare la apel, așadar, în complet de 2 judecători (art.8 alin.(1) din Titlul I).  Totodată, recursurile în curs de 

judecată la data intrării în vigoare a NCPP declarate împotriva hotărârilor care au fost supuse apelului potrivit legii vechi rămân în competenţa aceleiaşi instanţe şi se judecă potrivit dispoziţiilor legii 

vechi privitoare la recurs.  Ca atare, pe de o parte, recursurile împotriva sentințelor care nu sunt supuse apelului în prezent vor fi soluționate în complet de 2 judecători, în loc de 3 judecători, iar pe 

de altă parte, ÎCCJ va continua să soluționeze, în perioada de tranziție, recursurile aflate pe rol la data intrării în vigoare a NCPP, în complet de 3 judecători, ceea ce poate conduce la o creștere 

temporară a numărului de dosare. 
106 Prin Legea nr.202/2010, a fost modificate art.19 şi 24 din Legea nr.304/2004, fiind reglementat completul de 5 judecători în locul completului de 9 judecători. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 3, 54 Judecătorul de cameră preliminară
108

 de la ÎCCJ va soluţiona şi contestațiile 

împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată sau de neurmărire ale 

procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă ÎCCJ, gradul său de încărcare 

reflectând corespunzător modificarea competenței ÎCCJ.  

Necuantificabil  

(relativ) 

 

Scădere imediată mică 

Penal NCPP 7 alin.(2) Poate fi anticipată reducerea gradului de încărcare la nivelul tuturor 

instanţelor datorită introducerii, prin NCPP, a instituţiei renunţării la 

urmărirea penală, în măsura în care este aplicabilă cauzelor de competenţa 

ÎCCJ.  Renunțarea la urmărirea penală va înlocui vechile soluții de 

neîncepere a urmăririi penale sau de scoatere de sub urmărire penală emise 

în temeiul art.18
1
 CP. 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

107 Potrivit Proiectul LPA NCPP, cauzele aflate în curs de judecată în primă instanță în care, la data intrării în vigoare a NCPP, nu s-a început cercetarea judecătorească se transmit judecătorului de 

cameră preliminară din cadrul instanței competente potrivit legii noi (Titlul I art.4).  Totodată, cauzele aflate în curs de judecată în primă instanță în care, la data intrării în vigoare a NCPP, s-a 

început cercetarea judecătorească rămân în competența aceleiași instanțe, judecata urmând a se desfășura conform legii noi (art.5).  Ca atare, instanțele vor soluționa, pe perioada de tranziție, și o 

serie de cauze transferate din competența lor și, corelativ, nu vor soluționa o serie de cauze transferate din competența lor. 
108 Proiectul LPA NCPP introduce o nouă procedură în competența judecătorului de cameră preliminară, respectiv procedura de confiscare sau desființare a unui înscris în cazul clasării (art.145 din 

Titlul III), ceea ce poate conduce la o creștere a numărului de cauze. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 368 În materia suspendării judecăţii în caz de extrădare activă nu se mai 

regăsește dispoziția referitoare la disjungerea cauzei, dacă există mai mulți 

arestați, ceea ce va conduce probabil la restrângerea numărului de cauze cu 

care instanța este investită.  

necuantificabil  

(relativ) 

 

reducere imediată mică 

Penal NCPP 371 NCPP nu mai reglementează posibilitatea extinderii procesului penal la fapte 

sau persoane noi şi punerea în mișcare a acțiunii penale direct în cursul 

judecății cu excluderea etapei de urmărire penală, cu toate drepturile și 

garanțiile pe care legea le oferă persoanei acuzate.  În aceste situații este 

necesară sesizarea organelor de urmărire penală competente să efectueze 

urmărirea penală.  Prevederea poate genera creşterea numărului de dosare pe 

rolul instanţelor, inclusiv al curţilor de apel.  În lipsa datelor care să arate 

care este incidenţa în practică a cazurilor în care procesul penal se extinde 

asupra unor persoane sau fapte noi, nu putem aprecia intensitatea acestui 

impact. 

necuantificabil  

(relativ) 

 

creştere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 409 Procurorul poate declara apel în ceea ce priveşte latura civilă în toate 

cazurile, indiferent dacă partea civilă înţelege sau nu să facă apel, ceea ce 

poate conduce la creşterea numărului cauzelor pe rolul ÎCCJ, în cazul 

apelurilor aflate în competența sa de soluționare. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

Penal  NCPP 409 Conform NCPP, dreptul părţii civile și părții responsabile civilmente de a 

face apel în ceea ce privește latura penală este limitat la ”în măsura în care 

soluția din această latură a influențat soluția din latura civilă”, ceea ce se ar 

putea conduce la o reducere a numărului de dosare pe rolul ÎCCJ, pentru 

apelurile aflate în competența sa. 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 

Penal NCPP 409 Conform NCPP, pot formula apel martorul, expertul, interpretul şi avocatul, 

cu privire la indemnizațiile cuvenite și amenzile judiciare, nu numai privitor 

la cheltuielile judiciare (cum se prevede în CPP), ceea e se poate traduce 

într-o posibilă creștere a gradului de încărcare al ÎCCJ, pentru apelurile 

aflate în competența sa de soluționare. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP 411 NCPP reduce perioada în care se poate solicita repunerea în termenul de 

apel, ceea ce ar putea conduce la reducerea numărului de dosare de apel 

soluţionate de ÎCCJ, prin eliminarea apelurilor neformulate în termen. 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 412 Depunerea motivelor de apel trebuie făcută cel mai târziu cu 3 zile înainte de 

primul termen de judecată, iar apelantul nu mai beneficiază de posibilitatea 

de a formula motivele de apel oral în ziua judecăţii.  Astfel, se poate reduce 

numărul de dosare pe rolul ÎCCJ cu acele apeluri aflate în competenţa sa, 

care nu îndeplinesc condiţiile de formă. 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 

Penal NCPP 426 Motivele de contestaţie în anulare se reduc la 3, cu posibilitatea reducerii 

numărului de dosare cu acest obiect pe rolul ÎCCJ. 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 

Penal NCPP 427 Sfera subiecţilor la îndemâna cărora se află calea de atac a contestaţiei în 

anulare este limitată la persoana vătămată, respectiv, inculpat şi procuror, cu 

posibilitatea reducerii numărului de dosare cu acest obiect pe rolul ÎCCJ. 

necuantificabil  

(relativ) 

 

reducere imediată necunoscută 

Penal  NCPP 433 NCPP introduce calea extraordinară de atac a recursului în casaţie, de 

competența exclusivă a ÎCCJ, având ca obiect exercitarea controlului de 

legalitate asupra hotărârilor pronunțate în apel de curţile de apel (cu excepția 

celor prin care s-a dispus rejudecarea cauzei), în cazurile expres și limitativ 

prevăzute de lege.  Această nouă cale de atac va determina o creștere a 

numărului de dosare pe rolul ÎCCJ. 

necuantificabilă  

(absolut) 

creştere imediată  necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 436 NCPP prevede, între condițiile restrictive pentru exercitarea căii de atac a 

recursului în casație de către inculpat, partea civilă sau partea responsabilă 

civilmente, obligativitatea formulării recursului numai prin avocat cu dreptul 

de a pune concluzii în fața ÎCCJ109. 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 

Penal NCPP 440 NCPP introduce procedura de admitere în principiu a recursurilor în casaţie, 

care va permite eliminarea de către judecătorul-filtru a acelor cereri de 

recurs în casaţie care nu îndeplinesc condiţiile de formă expres prevăzute de 

lege.  Cu alte cuvinte, completele care urmează să soluţioneaze recursul în 

casaţie vor fi degrevate de soluționarea cererilor de recurs în casație vădit 

inadmisibile.  Această prevedere va produce un impact de reducere asupra 

numărului de dosare de recurs în casaţie analizate pe rândul de mai sus, 

diminuând creşterea cauzată de introducerea acestei căi de atac meţionată 

mai sus în comentariul art.433. 

necuantificabil 

(absolut) 

 

reducere 

 

imediată necunoscută 

                                                      

 

109 Conform Legii nr.51/1995, au dreptul de a pune concluzii în fața ÎCCJ avocații definitivi care au o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 5 ani de la definitivare (Art.23 alin.(3)). 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 438 Art.438 NCPP reduce semnificativ numărul motivelor pentru care se poate 

formula recurs în casație, în comparație cu actualele dispoziții asupra 

motivelor de recurs ordinar din CPP, ceea ce poate conduce la o scădere a 

numărului de asemenea cauze pe rolul ÎCCJ 

necuantificabil 

(absolut) 

 

reducere imediată necunoscută 

Penal NCPP 466 NCPP introduce o nouă cale extraordinară de atac de retractare, 

redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei 

condamnate, de competenţa instanţelor care soluţionează cauza în fond.  Ca 

atare, este posibilă o creştere a numărului de dosare pe rolul ÎCCJ. 

necuantificabil 

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 475 NCPP introduce în competenţa ÎCCJ (Secţia Penală) soluţionarea cererilor 

de pronunţare a unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de 

drept, ceea ce ar putea determina creşterea numărului de dosare pe  rolul 

ÎCCJ.  În acest caz, Secţia Penală din cadrul ÎCCJ va emite o hotărâre 

prealabilă prin care să dea dezlegarea problemei de drept cu care a fost 

învestită.  

Totuşi, având în vedere că pentru a se putea recurge la această procedură, 

este nevoie să existe o practică contradictorie a instanţelor judecătoreşti, 

apreciem că impactul acestor prevederi nu se va produce imediat la 

momentul intrării în vigoare, ci după un timp suficient pentru conturarea 

unei practici contradictorii
110

. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere  întârziată 

 

necunoscută 

                                                      

 

110 Prin Legea nr.202/2010 a fost introdus în CPP art.4122, care conferă ÎCCJ competenţa de a se pronunţa, la cererea procurorului general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ, din oficiu sau la cererea 

ministrului justiţiei, colegiului de conducere al ÎCCJ, colegiilor de conducere ale curţilor de apel şi Avocatului Poporului, asupra problemelor de drept care au fost soluţionate diferit de către 

instanţele judecătoreşti, în scopul unificării practicii 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent, precum şi în cazul 

recursurilor sau al altor căi extraordinare de atac în materie 

civilă. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 597 ÎCCJ va soluţiona în complet de 1 judecător eventualele contestaţii 

împotriva hotărârilor pronunţate în soluţionarea de către curţile de apel a 

contestaţiilor la executare întemeiate pe principiul aplicării legii penale mai 

favorabile.  Deoarece dispoziţiile NCP sunt, în general, mai favorabile decât 

ale CP, este de aşteptat o creştere a numărului de astfel de cauze la toate 

instanţele la momentul intrării în vigoare a NCP şi NCPP, atât în fond şi în 

calea de atac, acest efect de creştere fiind mai întârziat în calea de atac, şi 

temporar.  În cazul ÎCCJ, intensitatea impactului este relativă la numărul de 

dosare în care curţile de apel sunt instanţe de executare. 

necuantificabil  

(relativ) 

 

creştere imediată necunoscută 
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Elemente de impact identificate pentru parchetele de pe lângă judecătorii 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului e 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 218 Conform NCPP, varianta normativă a infracţiunii de viol (art.218 NCP) 

asupra unei victime care nu a împlinit 15 ani este atribuită din competenţa de 

primă instanţă a tribunalului în competenţa de primă instanţă a judecătoriei.  

Prin urmare, numărul de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorii 

va creşte în mod corespunzător
111

. (urmărire penală) 

cuantificabil 

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 241 NCPP transferă din competenţa tribunalului la judecătorii infracţiunea de 

bancrută frauduloasă, care priveşte sistemul bancar, ceea ce presupune 

creşterea corespunzătoare a competenţei de investigare a parchetului de pe 

lângă judecătorie şi, implicit, a numărului de dosare pe rolul acestuia. 

(urmărire penală) 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere imediată mică 

                                                      

 

111 Conform Proiectul LPA NCPP, urmărirea penală se va efectua în mod obligatoriu de către procuror și în cazul infracțiunilor prevăzute de art.279 (ultrajul judiciar, excluzând însă situațiile  în 

care infracțiunea a avut ca urmare moartea persoanei), ceea ce determină o creștere a numărului de cauze instrumentate de procuror (art.18 din Titlul III). 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului e 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 244 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a înşelăciunilor (art.244 NCP) 

cu consecinţe deosebit de grave dar care nu depăşesc echivalentul în lei al 

sumei de 1 milion euro) este de competenţa judecătoriilor.  Prin urmare, 

numărul de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorii va creşte în 

mod corespunzător. (urmărire penală) 

necuantificabil 

(relativ) 

creştere imediată mică 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 254 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a infracţiunilor de distrugere 

calificată (art.254 NCP) este de competenţa tribunalelor.  Având în vedere că 

aceste cauze vor fi preluate de la judecătorii, va scădea numărul de dosare pe 

rolul parchetelor de pe lângă judecătorii. (urmărire penală) 

cuantificabil 

 

reducere imediată mică 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 280 NCPP transferă în competenţa de primă instanţă a judecătoriilor cauzele 

privind cercetarea abuzivă (art.280 NCP), astfel că parchetele de pe lângă 

judecătorii vor instrumenta asemenea cazuri, cu degrevarea parchetelor de 

pe lângă tribunale. (urmărire penală) 

necuantificabil 

(relativ)  

creştere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului e 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 281 Conform NCPP, infracţiunea de supunere la rele tratamente (art.281 NCP) 

este transferată din competenţa de soluţionare a tribunalelor în competenţa 

de soluţionare a judecătoriei, astfel că parchetele de pe lângă judecătorii vor 

instrumenta asemenea cazuri, cu degrevarea parchetelor de pe lângă 

tribunale. (urmărire penală) 

cuantificabil 

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 285 Deoarece NCPP transferă din competenţa de primă instanţă a tribunalului în 

competenţa de primă instanţă a judecătoriei cauzele de evadare (art.285 

NCP), parchetele de pe lângă judecătorii vor prelua instrumentarea acestor 

cazuri, cu degrevarea corespunzătoare a parchetelor de pe lângă tribunale. 

(urmărire penală) 

cuantificabil 

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 286 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind înlesnirea 

evadării (art.286 NCP) este de competenţa judecătoriilor.  Astfel, parchetele 

de pe lângă judecătorii vor prelua instrumentarea acestor cazuri, cu 

degrevarea corespunzătoare a parchetelor de pe lângă tribunale. (urmărire 

penală) 

necuantificabil 

(relativ) 

 

creştere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului e 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 297, 

309 

Deoarece NCPP transferă în competenţa de primă instanţă a tribunalului 

cauzele de abuz în serviciu (art.297 NCP) cu consecinţe deosebit de grave, 

parchetele de pe lângă judecătorii nu vor mai instrumenta asemenea cazuri, 

ci ele vor fi preluate de parchetele de pe lângă tribunale. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată mică 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 298, 

309 

Deoarece NCPP transferă în competenţa de primă instanţă a tribunalului 

cauzele de neglijenţă în serviciu (art.298 NCP) cu consecinţe deosebit de 

grave, parchetele de pe lângă judecătorii nu vor mai instrumenta asemenea 

cazuri, ci ele vor fi preluate de parchetele de pe lângă tribunale. (urmărire 

penală) 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată mică 

Penal NCPP, 

NCP 

38, 301 Deoarece NCPP transferă din competenţa de primă instanţă a curţii de apel 

în competența de primă instanță a judecătoriei cauzele privind conflictul de 

interese (art.301 NCP), parchetele de pe lângă judecătorii vor prelua 

instrumentarea acestor cazuri, cu degrevarea corespunzătoare a parchetelor 

de pe lângă curțile de apel. (urmărire penală) 

cuantificabil  creştere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului e 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 304 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind divulgarea 

informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice (art.304 NCP) este de 

competenţa tribunalelor.  Având în vedere că aceste cauze vor fi preluate de 

la judecătorii, gradul de încărcare a judecătoriilor va scădea şi, prin urmare, 

gradul de încărcare al parchetelor de pe lângă judecătorii va scădea şi el. 

(urmărire penală) 

cuantificabil 

 

reducere imediată mică 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 306,  Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind obţinerea 

ilegală de fonduri (art.306 NCP) este de competenţa tribunalelor.  Având în 

vedere că aceste cauze vor fi preluate de la judecătorii, numărul de dosare pe 

rolul acestora, ca şi pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorii, va scădea. 

(urmărire penală) 

necuantificabil 

(relativ) 

 

reducere imediată mică 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 307 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind deturnarea de 

fonduri (art.307 NCP) este de competenţa tribunalelor.  Având în vedere că 

aceste cauze vor fi preluate de la judecătorii, numărul de dosare pe rolul 

acestora, ca şi pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorii, va scădea. 

(urmărire penală) 

cuantificabil 

 

reducere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului e 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 346 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind nerespectarea 

regimului materiilor explozibile (art.346 NCP) este de competenţa 

tribunalelor.  Având în vedere că aceste cauze vor fi preluate de la 

judecătorii, numărul de dosare pe rolul acestora, ca şi pe rolul parchetelor de 

pe lângă judecătorii, va scădea. (urmărire penală) 

cuantificabil 

 

reducere imediată mică 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 354 Deoarece NCPP transferă în competenţa de primă instanţă a tribunalului 

cauzele privind transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit (art.354 

NCP), parchetele de pe lângă judecătorii nu vor mai instrumenta asemenea 

cazuri, ci parchetele de pe lângă tribunale. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată mică 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 202 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

vătămare a fătului în varianta săvârşită din culpă (art.202 NCP).  Astfel se 

poate produce o creștere a numărului de dosare pe rolul parchetelor de pe 

lângă judecătorie. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 204 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

împiedicare a ajutorului (art.204 NCP).  Astfel se poate produce o creștere a 

numărului de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorie. (urmărire 

penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 



 

 

242 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului e 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 208 NCPP introduce în competența exclusivă a judecătoriei noua infracțiune de 

hărțuire (art.208 NCP).  Astfel se poate produce o creștere a numărului de 

dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorie. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 219 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

agresiune sexuală (art.219 NCP).  Astfel se poate produce o creștere a 

numărului de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorie. (urmărire 

penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 222 NCPP introduce în competența exclusivă a judecătoriei noua infracțiune de 

racolare a minorilor în scopuri sexuale (art.222 NCP).  Astfel se poate 

produce o creștere a numărului de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă 

judecătorie. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 225 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

violare a sediului profesional (art.225 NCP).  Astfel se poate produce o 

creștere a numărului de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorie. 

(urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 



 

 

243 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului e 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 226 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

violare a vieţii private (art.226 NCP).  Astfel se poate produce o creștere a 

numărului de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorie. (urmărire 

penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 239 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

abuz de încredere prin fraudarea creditorilor (art.239 NCP).  Astfel se poate 

produce o creștere a numărului de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă 

judecătorie. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 245 NCPP introduce în competența exclusivă a judecătoriei noua infracțiune de 

înșelăciune privind asigurările (art.245 NCP).  Astfel se poate produce o 

creștere a numărului de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorie. 

(urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 246 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

deturnare a licitaţiilor publice (art.246 NCP).  Astfel se poate produce o 

creștere a numărului de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorie. 

(urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 



 

 

244 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului e 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 247 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

exploatare patrimonială a unei persoane vulnerabile (art.247 NCP).  Prin 

urmare, se poate produce o creștere a numărului de dosare pe rolul 

parchetelor de pe lângă judecătorie. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 272 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

influenţare a declaraţiilor (art.272 NCP).  Prin urmare, se poate produce o 

creștere a numărului de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorie. 

(urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 274 NCPP introduce în competența exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei (art.274 NCP).  Prin urmare, se poate 

produce o creștere a numărului de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă 

judecătorie. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 276 NCPP introduce în competența exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

presiuni asupra justiţiei (art.276 NCP).  Prin urmare, se poate produce o 

creștere a numărului de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorie. 

(urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 



 

 

245 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului e 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 277 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

compromitere a intereselor justiției (art.277 NCP).  Se poate produce o 

creștere a numărului de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorie. 

(urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 278 NCPP introduce în competența exclusivă a judecătoriei noua infracțiune de 

încălcare a solemnității ședinței (art.278 NCP).  Se poate produce o creștere 

a numărului de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorie. (urmărire 

penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 279 NCPP introduce în competența exclusivă a judecătoriei noua infracțiune de 

ultraj judiciar (art.279 NCP).  Se poate produce o creștere a numărului de 

dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorie. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 299 NCPP introduce în competența exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual (art.299 NCP).  Se poate produce o 

creștere a numărului de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorie. 

(urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 



 

 

246 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului e 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 324 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

falsificare a unei înregistrări tehnice (art.324 NCP).  Se poate produce o 

creștere a numărului de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorie. 

(urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 351 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

camătă (art.351 NCP).  Se poate produce o creștere a numărului de dosare pe 

rolul parchetelor de pe lângă judecătorie. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 370 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracțiune de 

încercare de a determina săvârșirea unei infracțiuni (art.370 NCP).  Prin 

urmare, numărul de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorii va 

crește în mod corespunzător. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 372 NCPP introduce în competența exclusivă a judecătoriei noua infracțiune de 

port sau folosire fără drept de obiecte periculoase (art.372 NCP).  Prin 

urmare, numărul de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorii va 

crește în mod corespunzător. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 



 

 

247 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului e 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 373 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

împiedicare a desfăşurării unei adunări publice (art.373 NCP).  Prin urmare, 

numărul de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorii va crește în 

mod corespunzător. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 380 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

împiedicare a accesului la învăţământul general obligatoriu (art.380 NCP).  

Prin urmare, numărul de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorii 

va crește în mod corespunzător. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 433 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracțiune de 

agresiune împotriva santinelei (art.433 NCP).  Prin urmare, numărul de 

dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorii va crește în mod 

corespunzător. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 434 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

sustragere de la luarea în evidenţa militară (art.434 NCP).  Prin urmare, 

numărul de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorii va crește în 

mod corespunzător. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 



 

 

248 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului e 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 435 NCPP introduce în competenţa exclusivă a judecătoriei noua infracţiune de 

neprezentare la încorporare sau concentrare (art.435 NCP).  Prin urmare, 

numărul de dosare pe rolul parchetelor de pe lângă judecătorii va crește în 

mod corespunzător. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP 3, 54 Având în vedere noile atribuţii ale procurorului în aplicarea principiului 

oportunității, este posibil ca numărul contestațiilor formulate împotriva 

soluțiilor de neîncepere a urmăririi penale dispuse de procurorii parchetelor 

de pe lângă judecătorie să crească și în consecință să crească corespunzător 

numărul de cauze de acest tip pentru procurorii de ședință din cadrul 

parchetelor de pe lângă judecătorie. (procurori de şedinţă).  Renunțarea la 

urmărirea penală va înlocui vechile soluții de neîncepere a urmăririi penale 

sau de scoatere de sub urmărire penală emise în temeiul art.18
1
 CP. 

cuantificabil  creştere imediată mică  
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului e 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 371 NCPP nu mai reglementează posibilitatea extinderii procesului penal la fapte 

sau persoane noi şi punerea în mişcare a acţiunii penale direct în cursul 

judecății cu excluderea etapei de urmărire penală, cu toate drepturile și 

garanțiile pe care legea le oferă persoanei acuzate.  Așadar în aceste situații 

este necesară sesizarea organelor de urmărire penală competente să 

efectueze urmărirea penală, ceea ce poate conduce la o creştere a numărului 

de cauze al procurorului. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

Penal  NCPP 7 Introducerea principiului oportunităţii, respectiv, renunţarea la acţiunea 

penală în acele cauze unde nu se justifică un interes public în punerea în 

mişcare a acesteia, poate conduce la reducerea numărului de cauze minore 

care aglomerează parchetele de pe lângă judecătorie. (urmărire penală şi 

procurori de şedinţă) 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere Imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului e 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 466 NCPP introduce o nouă cale extraordinară de atac de retractare, 

redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei 

condamnate, de competenţa instanţelor care soluţionează cauza în fond.  Ca 

atare, este posibilă o creştere a gradului de încărcare la nivelul parchetelor de 

pe lângă judecătorii, în ceea ce priveşte procurorii de şedinţă. (procurori de 

şedinţă) 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere întârziată necunoscută 

Penal NCPP 589 Dispoziţiile privind amânarea sau întreruperea executării pedepsei pentru 

motive familiale, au fost eliminate, consecinţa fiind degrevarea de aceste 

cauze a procurorilor de şedinţă din cadrul parchetelor de pe lângă 

judecătorii. (procurori de şedinţă) 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 

Penal NCPP 595 Pot face obiectul contestaţiei la executare pentru motivul intervenţiei unei 

legi penale mai favorabile şi hotărârile prin care s-a aplicat o măsură 

educativă, reflectând noua concepţie în materia răspunderii penale a 

minorului, ceea ce se poate traduce într-o creştere a gradului de încărcare al 

parchetelor de pe lângă judecătorii. (procurori de şedinţă). 

necuantificabil 

(relativ)  

creştere imediată necunoscută 



 

 

251 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului e 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului 

= amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 595 La momentul intrării în vigoare a NCP, judecătoriile, din oficiu sau la cerere, 

vor trebui să soluţioneze contestațiile la executare sub aspectul aplicării 

obligatorii a legii penale mai favorabile, în raport de regimul sancţionator 

mai blând reglementat de NCP pentru multe dintre infracțiunile din actualul 

CP.  Prin prisma competenței de soluționare a contestațiilor la executare, 

dispozițiile în această materie pot influența gradul de încărcare al 

parchetelor de pe lângă judecătorii, pentru acele cauze în care judecătoriile 

sunt instanţele de executare, fiind obligatorie participarea procurorului la 

judecată. (procurori de şedinţă). 

necuantificabil 

(relativ)  

creştere imediată mare 
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Elemente de impact identificate pentru parchetele de pe lângă tribunale 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există 

date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

35, 190 NCPP introduce în competenţa exclusivă a tribunalului noua infracțiune de 

ucidere la cererea victimei (art.190).  Prin urmare, gradul de încărcare al 

parchetelor de pe lângă tribunale va creşte în mod corespunzător şi cu acest 

tip de cauze
112

. (urmărire penală) 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 218 Conform NCPP, varianta normativă a infracţiunii de viol (art.218 NCP) 

asupra unei victime care nu a împlinit 15 ani este atribuită în competenţa de 

primă instanţă a judecătoriei.  Prin urmare, gradul de încărcare al 

tribunalelor va scădea, iar gradul de încărcare al parchetelor de pe lângă 

tribunale cu astfel de cauze va scădea în mod corespunzător. (urmărire 

penală) 

cuantificabil 

 

reducere imediată mică 

                                                      

 

112 Conform Proiectul LPA NCPP, urmărirea penală se va efectua în mod obligatoriu de către procuror și în cazul infracțiunilor prevăzute de art.279 (ultrajul judiciar, în varianta în care infracțiunea 

a avut ca urmare moartea persoanei), ceea ce determină o creștere a numărului de cauze instrumentate de procuror (art.18 din Titlul III). 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există 

date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 241 NCPP transferă din competenţa tribunalului la judecătorii infracţiunea de 

bancrută frauduloasă, care priveşte sistemul bancar, ceea ce presupune 

scăderea corespunzătoare a competenţei de investigare a parchetului de pe 

lângă tribunal şi, implicit, a gradului de încărcare. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată mică 

Penal NCPP 

NCP 

36, 244 NCPP transferă de la tribunale la judecătorii competenţa de a judeca în 

primă instanţă cauze de înşelăciune (art.244 NCP) cu consecinţe deosebit de 

grave,  când prejudiciul nu depășește echivalentul sumei de 1 milion euro.  

Prin urmare, gradul de încărcare a parchetelor de pe lângă tribunale cu acest 

tip de cauze va scădea în mod corespunzător. (urmărire penală). 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată mică 

Penal NCPP 

NCP 

36, 254 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a infracţiunilor de distrugere 

calificată (art.254 NCP) este de competenţa tribunalelor.  Având în vedere că 

aceste cauze vor fi preluate de la judecătorii, gradul de încărcare a 

tribunalelor va creşte în mod corespunzător, determinând creşterea gradului 

de încărcare cu astfel de cauze pentru parchetele de pe lângă tribunale. 

(urmărire penală) 

cuantificabil creştere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există 

date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 

NCP 

36, 280 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind cercetarea 

abuzivă (art.280 NCP) este de competenţa judecătoriilor.  Având în vedere 

că aceste cauze urmează a fi preluate de la tribunale, gradul de încărcare al 

tribunalelor va scădea, iar gradul de încărcare cu astfel de cauze al 

parchetelor de pe lângă tribunale va scădea în mod corespunzător. (urmărire 

penală) 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată mică 

Penal NCPP 

NCP 

36, 281 Infracţiunea de supunere la rele tratamente (art.281 NCP) este transferată din 

competenţa de soluţionare a tribunalelor în competenţa de soluţionare a 

judecătoriei. gradul de încărcare al tribunalelor va scădea, iar gradul de 

încărcare cu astfel de cauze al parchetelor de pe lângă tribunale va scădea în 

mod corespunzător. (urmărire penală) 

cuantificabil 

 

reducere imediată mică 

Penal NCPP 

NCP 

36, 285 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind evadarea 

(art.285 NCP) este de competenţa judecătoriilor.  Având în vedere că aceste 

cauze vor fi preluate de la tribunale, gradul de încărcare al tribunalelor va 

scădea, iar gradul de încărcare cu astfel de cauze al parchetelor de pe lângă 

tribunale va scădea în mod corespunzător. (urmărire penală) 

cuantificabil 

 

reducere imediată  mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există 

date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 

NCP 

36, 286 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind înlesnirea 

evadării (art.286 NCP) este de competenţa judecătoriilor.  Având în vedere 

că aceste cauze vor fi preluate de la tribunale, gradul de încărcare al 

tribunalelor va scădea, iar gradul de încărcare cu astfel de cauze al 

parchetelor de pe lângă tribunale va scădea în mod corespunzător. (urmărire 

penală) 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată mică 

Penal NCPP  

NCP 

36, 293 În competenţa de primă instanţă a tribunalului se introduc faptele săvârşite 

de către membrii instanţelor de arbitraj sau în legătură cu aceştia (art.293 

NCP).  Având în vedere că este o incriminare nouă, de competență exclusivă 

a tribunalului, gradul de încărcare al tribunalelor poate crește și în mod 

corespunzător va crește și gradul de încărcare cu astfel de cauze al 

parchetelor de pe lângă tribunale. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există 

date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 

NCP 

36, 297, 

309 

Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind abuzul în 

serviciu (art.297 NCP) cu consecinţe deosebit de grave este de competenţa 

tribunalelor.  Având în vedere că aceste cauze urmează a fi preluate de la 

judecătorii, gradul de încărcare al tribunalelor va creşte, iar gradul de 

încărcare cu astfel de cauze al parchetelor de pe lângă tribunale va creşte în 

mod corespunzător. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(relativ) 

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP 

NCP 

36, 298, 

309 

Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor de neglijenţă în 

serviciu (art.298 NCP) cu consecinţe deosebit de grave este de competenţa 

tribunalelor.  Având în vedere că aceste cauze vor fi preluate de la 

judecătorii, gradul de încărcare a tribunalelor va creşte şi, prin urmare, 

gradul de încărcare cu astfel de cauze a parchetelor de pe lângă tribunale va 

creşte şi el. (urmărire penală) 

necuantificabil 

(relativ) 

 

creştere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există 

date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 

NCP 

36, 303 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind divulgarea 

informaţiilor secrete de stat (art.303 NCP) este de competenţa tribunalelor.  

Având în vedere că aceste cauze vor fi preluate de la curţile de apel, gradul 

de încărcare a tribunalelor va creşte şi, prin urmare, gradul de încărcare cu 

astfel de cauze a parchetelor de pe lângă tribunale va creşte şi el. (urmărire 

penală) 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere imediată mică 

Penal NCPP 

NCP 

36, 304 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind divulgarea 

informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice (art.304 NCP) este de 

competenţa tribunalelor.  Având în vedere că aceste cauze urmează a fi 

preluate de la judecătorii, gradul de încărcare a tribunalelor va creşte în mod 

corespunzător, determinând creşterea gradului de încărcare cu astfel de 

cauze a parchetelor de pe lângă tribunale. (urmărire penală) 

cuantificabil 

 

creştere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există 

date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 

NCP 

36, 306 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind obţinere 

ilegală de fonduri (art.306 NCP) este de competenţa tribunalelor.  Având în 

vedere că (o parte din) aceste cauze vor fi preluate de la judecătorii 

(menţionăm, cu titlul de exemplu, infracţiunile prevăzute de art.18¹ şi urm. 

din Legea nr.78/2000), gradul de încărcare a tribunalelor ceea ce va 

determina creşterea corespunzătoare a gradului de încărcare cu astfel de 

cauze a parchetelor de pe lângă tribunale. (urmărire penală) 

necuantificabil 

(relativ) 

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP 

NCP 

36, 307 NCPP transferă de la judecătorii la tribunale competenţa de a judeca în 

primă instanţă cauze privind deturnarea de fonduri (art.307 NCP) Prin 

urmare, gradul de încărcare al tribunalelor va creşte ceea ce va determina 

creşterea corespunzătoare a gradului de încărcare al parchetelor de pe lângă 

tribunale. (urmărire penală) 

cuantificabil 

 

creştere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există 

date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 

NCP 

36, 346 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind nerespectarea 

regimului materiilor explozibile (art.346 NCP) este de competenţa 

tribunalelor.  Având în vedere că aceste cauze urmează a fi preluate de la 

judecătorii, gradul de încărcare a tribunalelor va creşte, determinând 

creşterea corespunzătoare a gradului de încărcare a parchetelor de pe lângă 

tribunale. (urmărire penală) 

cuantificabil 

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 354 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind transmiterea 

sindromului imunodeficitar dobândit (art.354 NCP) este de competenţa 

tribunalelor.  Având în vedere că aceste cauze urmează a fi preluate de la 

judecătorii, gradul de încărcare al tribunalelor va creşte, iar gradul de 

încărcare al parchetelor de pe lângă tribunale va creşte în mod 

corespunzător. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(relativ) 

 

creştere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există 

date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 3, 54 Având în vedere noile atribuţii ale procurorului în aplicarea principiului 

oportunității, este posibil ca numărul contestațiilor formulate împotriva 

soluțiilor de neîncepere a urmăririi penale dispuse de procurorii parchetelor 

de pe lângă tribunal să crească și în consecință să crească corespunzător 

gradul de încărcare al procurorilor de ședință din cadrul parchetelor de pe 

lângă tribunal. (procurori de şedinţă).  Renunțarea la urmărirea penală va 

înlocui vechile soluții de neîncepere a urmăririi penale sau de scoatere de 

sub urmărire penală emise în temeiul art.18
1 
CP. 

cuantificabil  

 

creştere Imediată necunoscută 

Penal NCPP 3, 54 Având în vedere noile atribuţii ale procurorului în aplicarea principiului 

oportunității, este posibil ca numărul contestațiilor formulate împotriva 

soluțiilor de neîncepere a urmăririi penale dispuse de procurorii parchetelor 

de pe lângă judecătorie să crească și în consecință să crească corespunzător 

gradul de încărcare al procurorilor de la parchetele de pe lângă tribunale în 

situația în care se exercită calea de atac a contestației împotriva hotărârii 

judecătorului de cameră preliminară de la judecătorie la judecătorul de 

cameră preliminară de la tribunal. (procurori de şedinţă) 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată/term

en mediu 

necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există 

date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 371 NCPP nu mai reglementează posibilitatea extinderii procesului penal la fapte 

sau persoane noi şi punerea în mişcare a acțiunii penale direct în cursul 

judecății cu excluderea etapei de urmărire penală, cu toate drepturile și 

garanțiile pe care legea le oferă persoanei acuzate.  Așadar în aceste situații 

este necesară sesizarea organelor de urmărire penală competente, ceea ce 

poate conduce la o creştere a gradului de încărcare al procurorului. (urmărire 

penală) 

necuantificabil 

(relativ) 

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP 466 NCPP introduce o nouă cale extraordinară de atac de retractare, 

redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei 

condamnate, de competenţa instanţelor care soluţionează cauza în fond.  Ca 

atare, este posibilă o creştere a gradului de încărcare şi la nivelul parchetelor 

de pe lângă tribunale, în ceea ce priveşte procurorii de şedinţă. (procurori de 

şedinţă) 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP 589 Dispoziţiile privind amânarea sau întreruperea executării pedepsei pentru 

motive familiale au fost eliminate, consecinţa fiind degrevarea de aceste 

cauze a procurorilor de şedinţă de la parchetele de pe lângă tribunale. 

(procurori de şedinţă) 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există 

date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar 

dacă anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 595 Pot face obiectul contestaţiei la executare pentru motivul intervenţiei unei 

legi penale mai favorabile şi hotărârile prin care s-a aplicat o măsură 

educativă, reflectând noua concepţie în materia răspunderii penale a 

minorului, ceea ce se poate traduce într-o creştere a gradului de încărcare al 

parchetelor de pe lângă tribunale (procurori de şedinţă). 

necuantificabil 

(relativ)  

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP 595 La momentul intrării în vigoare a NCP, tribunalele, din oficiu sau la cerere, 

vor trebui să soluţioneze contestaţiile la executare sub aspectul aplicării 

obligatorii a legii penale mai favorabile, în raport de regimul sancționator 

mai blând reglementat de NCP pentru multe dintre infracţiunile din actualul 

CP.  Prin prisma competenţei de soluţionare a contestaţiilor la executare, 

dispoziţiile în această materie pot influența gradul de încărcare al 

parchetelor de pe lângă tribunale, în acele cazuri în care tribunalele sunt 

instanţe de executare, fiind obligatorie participarea procurorului la judecată. 

(procurori de şedinţă). 

necuantificabil 

(relativ)  

creştere imediată mare 
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Elemente de impact identificate pentru parchetele de pe lângă curţile de apel 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 301 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind conflictul de 

interese (art.301 NCP) este de competenţa judecătoriilor.  Având în vedere 

că aceste cauze vor fi preluate de la curţile de apel, gradul de încărcare a 

curţilor de apel va scădea şi, prin urmare, gradul de încărcare a parchetelor 

de pe lângă curţile de apel va scădea şi el. (urmărire penală) 

cuantificabil 

 

reducere imediată mică 

Penal NCPP, 

NCP 

36, 303 Conform NCPP, judecarea în primă instanţă a cauzelor privind divulgarea 

informaţiilor secrete de stat (art.303 NCP) este de competenţa tribunalelor.  

Având în vedere că aceste cauze vor fi preluate de la curţile de apel, gradul 

de încărcare a curţilor de apel va scădea şi, prin urmare, gradul de încărcare 

a parchetelor de pe lângă curţile de apel va scădea şi el. (urmărire penală) 

necuantificabil 

(relativ) 

 

reducere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 38, 439, 

442, 443, 

444 

Curţile de apel preiau în competenţă exclusivă noile infracțiuni reglementate 

de art.439 (infracțiuni contra umanității), art.442 (infracțiuni de război 

contra operațiunilor umanitare și emblemelor), art.443 (utilizarea de metode 

interzise în operațiunile de luptă) și art.444 NCP (utilizarea de mijloace 

interzise în operațiunile de luptă).  Ca atare, gradul de încărcare al 

parchetelor de pe lângă curțile de apel va crește în mod corespunzător. 

(urmărie penală). 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată mică 

Penal NCPP 38 alin.(2) NCPP conferă curţilor de apel competență generală de a soluţiona toate 

apelurile împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de tribunale sau 

judecătorii, ceea ce va conduce la o creștere a gradului de încărcare a 

procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă curțile de apel. (procurori de 

şedinţă). 

Cuantificabil  

 

creştere imediată medie 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 371 NCPP nu mai reglementează posibilitatea extinderii procesului penal la fapte 

sau persoane noi şi punerea în mişcare a acțiunii penale direct în cursul 

judecății cu excluderea etapei de urmărire penală, cu toate drepturile și 

garanțiile pe care legea le oferă persoanei acuzate.  Așadar în aceste situații 

este necesară sesizarea organelor de urmărire penală competente, ceea ce 

poate conduce la o creştere a gradului de încărcare al procurorului. (urmărire 

penală) 

necuantificabil 

(relativ) 

 

creştere imediată mică 

Penal NCPP 409 Procurorul poate declara apel în ceea ce priveşte latura civilă în toate 

cazurile, indiferent dacă partea civilă înţelege sau nu să facă apel, ceea ce 

poate conduce la creşterea gradului de încărcare al procurorului de şedinţă la 

nivelul parchetului de pe lângă curtea de apel. (procuror de şedinţă) 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

Penal NCPP 409 Conform NCPP, dreptul părţii civile şi părţii responsabile civilmente de a 

face apel în ceea ce priveşte latura penală este limitat la ”în măsura în care 

soluţia din această latură a influenţat soluţia din latura civilă”, ceea ce se 

poate traduce într-o reducere a gradului de încărcare a procurorilor de 

şedinţă din cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel. (procuror de 

şedinţă) 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 409 Conform NCPP, pot formula apel martorul, expertul, interpretul şi avocatul, 

cu privire la indemnizațiile cuvenite și amenzile judiciare, nu numai privitor 

la cheltuielile judiciare (cum se prevere în CPP), ceea e se poate traduce într-

o creștere a gradului de încărcare a procurorilor de ședință din cadrul 

parchetelor de pe lângă curțile de apel. (procuror de şedinţă) 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

Penal NCPP 412 Depunerea motivelor trebuie făcută cel mai târziu cu 3 zile înainte de primul 

termen de judecată, iar apelantul nu mai beneficiază de posibilitatea de a 

formula motivele de apel oral în ziua judecăţii.  Astfel, se poate reduce 

gradul de încărcare a procurorilor de şedinţă din cadrul parchetelor de pe 

lângă curţile de apel, cu acele apeluri care nu îndeplinesc condiţiile de 

formă. (procuror de şedinţă) 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 

Penal NCPP 426 Motivele de contestaţie în anulare se reduc la 3, cu posibilitatea reducerii 

gradului de încărcare a parchetelor de pe lângă curţile de apel. (procurori de 

şedinţă). 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 427 Sfera subiecţilor la îndemâna cărora se află calea de atac este limitată la 

persoana vătămată, respectiv, inculpat şi procuror, cu posibilitatea reducerii 

gradului de încărcare a parchetelor de pe lângă curţile de apel. (procurori de 

şedinţă). 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 

Penal NCPP 466 NCPP introduce o nouă cale extraordinară de atac de retractare, 

redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei 

condamnate, de competenţa instanţelor care soluţionează cauza în fond.  Ca 

atare, este posibilă o creştere a gradului de încărcare la nivelul parchetelor de 

pe lângă curţile de apel. (procurori de şedinţă). 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere întârziată mică 

Penal NCPP 589 Dispoziţiile privind amânarea sau întreruperea executării pedepsei pentru 

motive familiale, au fost eliminate, consecinţa fiind degrevarea de aceste 

cauze a parchetelor de pe lângă curţile de apel. (procurori de şedinţă) 

necuantificabil 

(relativ) 

 

reducere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 595 Pot face obiectul contestaţiei la executare pentru motivul intervenţiei unei 

legi penale mai favorabile şi hotărârile prin care s-a aplicat o măsură 

educativă, reflectând noua concepţie în materia răspunderii penale a 

minorului, ceea ce se poate traduce într-o creştere a gradului de încărcare a 

parchetelor de pe lângă curţile de apel. (procurori de şedinţă) 

necuantificabil 

(relativ)  

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP 595 La momentul intrării în vigoare a NCP, instanţele, din oficiu sau la cerere, 

vor trebui să soluţioneze contestaţiile la executare sub aspectul aplicării 

obligatorii a legii penale mai favorabile, în raport de regimul sancționator 

mai blând reglementat de NCP pentru multe dintre infracțiunile din actualul 

CP.  Prin prisma competenței de soluționare a contestațiilor la executare, 

dispozițiile în această materie pot influența gradul de încărcare al 

parchetelor de pe lângă instanţele de executare, respectiv al parchetelor de pe 

lângă curțile de apel. (procurori de şedinţă) 

necuantificabil 

(relativ)  

creştere imediată mare 
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Elemente de impact identificate pentru PÎCCJ 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP, 

NCP 

40, 398 Dat fiind că NCPP introduce o infracţiune nouă, şi anume infracțiunea de 

înaltă trădare (art.398 NCP), aflată în competența de primă instanță a ÎCCJ, 

competența de efectuare a urmăririi penale va reveni procurorilor din cadrul 

parchetului de pe lângă ÎCCJ. (urmărire penală) 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal  NCPP 40 NCPP lărgeşte sfera persoanelor a căror calitate atrage competența de 

judecată în primă instanță a ÎCCJ, astfel sunt adăugate următoarele 

funcții:Preşedintele României
113

, senatori şi deputaţi, de persoanele asimilate 

membrilor Guvernului, de judecătorii care îşi desfăşoarăactivitatea în cadrul 

instanţelor internaţionale, de europarlamentari, de magistraţii-asistenţi de la 

Curtea Constituţională, de mareşali, amirali, generali, precum şi de 

persoanele care au gradul profesional asimilat generalilor şi mareşalilor
114

.  

Urmare a extinderii competenţei după calitatea persoanei, este posibil ca şi 

gradul de încărcare al parchetului de pe lângă ÎCCJ să crească în mod 

corelativ. (urmărire penală):  

necuantificabil  

(relativ) 

 

creştere imediată mică 

                                                      

 

113 Conform Proiectului LPA NCPP, competența de primă instanță a ÎCCJ a fost modificată după cum urmeaza: criteriul calității persoanei a fost eliminat în ceea ce privește Președintele României, 

persoanele asimilate membrilor Guvernului, magistrații asistenți din cadrul ÎCCJ, judecătorii de la curțile de apel și de la curțile militare de apel, precum și procurorii din cadrul parchetelor 

corespondente acestor instanțe, persoanele care au calitatea profesională asimilată celei de mareșal sau general, ceea ce poate conduce la o scădere corelativă a numărului de cauze.  În acelați timp, 

competența după calitatea persoanei a fost estinsă spre a include membrii Consiliului Superior al Magistraturii, ceea ce poate conduce la o creștere corelativă a numărului de cauze. 
114 Art.29 pct.1 din CPP a fost modificat în acelaşi sens prin Legea nr.202/2010 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 40 Având în vedere noile competenţe ale ÎCCJ cu privire la soluţionarea 

apelurilor împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de curţile 

de apel, de curţile militare de apel şi de Secţia penală a ÎCCJ, și dat fiind că 

prezența procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă ÎCCJ este 

obligatorie la judecarerea acestora, se poate estima o creștere a volumului 

activității procurorilor de ședință la judecarea apelurilor. (procurori de 

şedinţă) 

necuantificabil  

(relativ) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal  NCPP, 

NCP 

293 NCPP introduce în mod expres în competenţa de soluţionare a tribunalului o 

nouă infracţiune de corupţie în faptele săvârşite de către membrii instanţelor 

de arbitraj sau în legătură cu aceştia (art.293 NCP).  Având în vedere că este 

o incriminare nouă, de competenţa exclusivă a DNA, gradul de încărcare al 

acestei unităţi specializate a Parchetului de pe lângă ÎCCJ poate creşte în 

mod corespunzător. (urmărire penală) 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 371 NCPP nu mai reglementează posibilitatea extinderii procesului penal la fapte 

sau persoane noi şi punerea în mișcare a acțiunii penale direct în cursul 

judecății cu excluderea etapei de urmărire penală, cu toate drepturile și 

garanțiile pe care legea le oferă persoanei acuzate.  Așadar în aceste situații 

este necesară sesizarea organelor de urmărire penală competente, ceea ce 

poate conduce la o creştere a gradului de încărcare al procurorului. (urmărire 

penală) 

necuantificabil 

(relativ) 

 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP 409 Procurorul poate declara apel în ceea ce priveşte latura civilă în toate 

cazurile, indiferent dacă partea civilă înţelege sau nu să facă apel, ceea ce 

poate conduce la creşterea gradului de încărcare al procurorilor de şedinţă 

din cadrul parchetului de pe lângă ÎCCJ, pentru infracţiunile în competenţa 

de soluţionare în apel a ÎCCJ.  Pentru claritate, aceeaşi concluzie este 

valabilă şi pentru procurorii din cadrul unităţilor speciale ale parchetului de 

pe lângă ÎCCJ, respectiv, DNA şi DIICOT, cu referire la infracţiunile care 

intră în competenţa lor specială de investigare. (procurori de şedinţă) 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal  NCPP 409 Conform NCPP, dreptul părţii civile şi părţii responsabile civilmente de a 

face apel în ceea ce priveşte latura penală este limitat la ”în măsura în care 

soluţia din această latură a influenţat soluţia din latura civilă”, ceea ce se 

poate traduce într-o reducere a gradului de încărcare a procurorilor de 

şedinţă din cadrul parchetului de pe lângă ÎCCJ. (procurori de şedinţă) 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 

Penal NCPP 409 Conform NCPP, pot formula apel martorul, expertul, interpretul şi avocatul, 

cu privire la indemnizațiile cuvenite și amenzile judiciare, nu numai privitor 

la cheltuielile judiciare (cum se prevere în CPP), ceea e se poate traduce într-

o creștere a gradului de încărcare a procurorilor de ședință din cadrul 

parchetului de pe lângă ÎCCJ. (procurori de şedinţă) 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediat necunoscută 

Penal NCPP 412 Depunerea motivelor trebuie făcută cel mai târziu cu 3 zile înainte de primul 

termen de judecată, iar apelantul nu mai beneficiază de posibilitatea de a 

formula motivele de apel oral în ziua judecăţii.  Astfel, se poate reduce 

gradul de încărcare a procurorilor de şedinţă din cadrul parchetelor de pe 

lângă ÎCCJ, cu acele apeluri care nu îndeplinesc condiţiile de formă. 

(procurori de şedinţă) 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 426 Motivele de contestaţie în anulare se reduc la 3, cu posibilitatea reducerii 

gradului de încărcare a parchetului de pe lângă ÎCCJ. (procurori de şedinţă) 

necuantificabil  

(relativ) 

 

reducere imediată necunoscută 

Penal NCPP 427 Sfera subiecţilor la îndemâna cărora se află calea de atac a contestaţiei în 

anulare este limitată la persoana vătămată, respectiv, inculpat şi procuror, cu 

posibilitatea reducerii gradului de încărcare a parchetului de pe lângă ÎCCJ. 

(procurori de şedinţă) 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 

Penal  NCPP 433 NCPP introduce calea extraordinară de atac a recursului în casaţie, de 

competenţa exclusivă a ÎCCJ, având ca obiect exercitarea controlului de 

legalitate asupra hotărârilor definitive prin care cauza a fost soluţionată pe 

fond, în cazurile expres și limitativ prevăzute de lege.  În aceste condiții, un 

procuror din cadrul PÎCCJ va reprezenta Statul în instanţă, în cazul acelor 

recursuri în casaţie care au fost acceptate de judecătorul filtru. (procurori de 

şedinţă) 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a numărului de dosare, chiar dacă 

anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea numărului de dosare; 

Reducere = reducerea numărului de dosare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea numărului de 

dosare devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = 

amploarea impactului 

Materie Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra numărului de dosare 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 466 NCPP introduce o nouă cale extraordinară de atac de retractare, 

redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei 

condamnate, de competenţa instanţelor care soluţionează cauza în fond.  Ca 

atare, este posibilă o creştere a gradului de încărcare la nivelul parchetului de 

pe lângă ÎCCJ. (procurori de şedinţă) 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

Penal NCPP 475 NCPP introduce în competenţa ÎCCJ soluţionarea cererilor de pronunţare a 

unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept, fapt ce ar 

putea determina creşterea încărcării ÎCCJ.  Parchetul de pe lângă ÎCCJ va 

desemna un procuror care să ia parte la şedinţa în care ÎCCJ se pronunţă 

asupra problemelor de drept controversate, ceea ce poate conduce la 

creşterea gradului de încărcare.  Totuşi, deoarece accesul la această 

procedură este condiţionat de existenţa unei practici judiciare contradictorii, 

apreciem că impactul nu va fi unul imediat, la momentul intrării în vigoare a 

NCP şi NCPP, ci eventual, se va produce în viitor, în măsura în care s-ar 

genera asemenea practică neunitară. (procurori de şedinţă) 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 
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Impactul în materie penală asupra volumului de activitate 

Elemente de impact identificate pentru judecătorii (volum de activitate/judecători) 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care 

nu există date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a 

volumului de activitate, chiar dacă anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării 

este imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care 

nu există date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a 

volumului de activitate, chiar dacă anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării 

este imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 3,53 NCPP introduce o nouă funcţie, cea a judecătorului de drepturi şi 

libertăţi, competent să dispună măsuri preventive şi alte măsuri 

restrictive de drepturi şi libertăţi în cursul urmăririi penale.  

Judecătorul de drepturi şi libertăţi preia sarcinile completelor care 

dispun în prezent măsuri preventive, din acest punct de vedere 

reducându-se volumul de muncă al judecătorilor din cadrul 

completelor de fond.  Cu toate acestea, se poate estima că va creşte 

global volumul de muncă al judecătorilor care vor trebui să 

îndeplinească atribuţiile judecătorului de drepturi şi libertăţi şi/sau 

ale celui de cameră preliminară în anumite cazuri, în timp ce în 

altele va îndeplini atribuţiile judecătorului de fond, având în 

vedere prevederile referitoare la incompatibilitate
115

.  Subzistă 

incompatibilitatea dintre judecătorul de drepturi şi libertăţi şi cel 

de fond.  

parţial 

cuantificabil 

 

anulată imediată nu se aplică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care 

nu există date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a 

volumului de activitate, chiar dacă anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării 

este imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 3, 54 NCPP introduce o nouă funcţie judiciară, şi anume cea de 

judecător de cameră preliminară
116

, a cărui principală atribuţie este 

de a verifica dacă sesizarea instanţei, administrarea probelor şi, 

respectiv, urmărirea penală s-au făcut în condiţii de legalitate.  

Judecătorul de cameră preliminară ar trebui să preia o parte din 

volumul de muncă al completelor actuale, care în prezent 

soluţionează excepţiile de procedură anterior începerii cercetării 

judecătoreşti.  Cu toate acestea, se poate estima că va creşte global 

volumul de muncă al judecătorilor care vor trebui să îndeplinească 

atribuţiile judecătorului de cameră preliminară în anumite cazuri, 

în timp ce în altele va îndeplini atribuţiile judecătorului de fond, 

necuantificabil  

(relativ) 

 

creştere imediată necunoscută 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

115 Potrivit Proiectului LPA NCPP, propunerile, cererile sau orice alte cauze privind luarea, prelungirea, revocarea, înlocuirea sau încetarea măsurilor preventive, în cursul urmăririi penale, aflate în 

curs de soluţionare în primă instanţă la data intrării în vigoare a legii noi, se soluţionează de către judecătorul de drepturi şi libertăţi competent conform legii noi, potrivit regulilor prevăzute de 

aceeași lege. 
116 Potrivit Proiectului LPA NCPP (art.96 din Titlul I), judecătorul de cameră preliminară verifică şi competenţa instanţei, preluând această atribuţie de la instanţa de fond. 



 

 

279 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care 

nu există date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a 

volumului de activitate, chiar dacă anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării 

este imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

având în vedere prevederile referitoare la incompatibilitate.  Se 

introduce o incompatibilitate între acest judecător şi membrii 

completelor care soluţionează cauza pe fond.  

 

Penal NCPP 2 Dacă în sistemul CPP judecătorul care dispune asupra măsurilor 

restrictive de drepturi anterior sesizării instanţei de fond este 

incompatibil cu judecătorul care verifică legalitatea sesizării 

instanței, legalitatea administrării probelor și legalitatea urmăririi 

penale, în NCPP nu există incompatibilitate între judecătorul de 

drepturi şi libertăţi şi judecătorul de cameră preliminară. 

necuantificabil 

(absolut) 

scădere imediată necunoscută 

Penal NCPP 3,54 Judecătorul de cameră preliminară de la nivelul judecătoriei va 

soluţiona şi contestaţiile împotriva soluţiilor de netrimitere în 

judecată  sau neurmărire ale procurorului parchetului de pe lângă 

judecătorie, gradul său de încărcare reflectând corespunzător 

modificarea competenţei judecătoriei.  

cuantificabil  

 

reducere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care 

nu există date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a 

volumului de activitate, chiar dacă anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării 

este imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 374 NCPP reglementează judecata simplificată în cazul recunoaşterii 

vinovăţiei.  Judecata are loc doar în baza probelor administrate în 

faza de urmărire penală, durata procesului penal reducându-se în 

mod semnificativ cu durata necesară administrării probelor
117

. 

necuantificabil 

(absolut)  

 

reducere imediată mare 

 

Penal NCPP 478-488 NCPP reglementează procedura acordului de recunoaştere a 

vinovăţiei.  În acest caz, acordul de recunoaştere intervenit între 

procuror şi inculpat reprezintă act de sesizare a instanţei, iar 

instanţa se pronunţă asupra acordului în şedinţă necontradictorie. 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 

Penal NCPP 375 Probele administrate în faza de urmărire penală şi care nu sunt 

contestate de părţi nu se readministrează în cursul cercetării 

judecătorești, acestea sunt doar puse în dezbaterea contradictorie a 

părților, ceea ce poate contribui la scăderea volumului de muncă al 

judecătorilor. 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 

 

                                                      

 

117 Prin Legea nr.202/2010 a fost introdus în CPP art.3201 privind judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral 

modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care 

nu există date relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a 

volumului de activitate, chiar dacă anterior au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării 

este imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, susceptibile de aplicare 

imediată; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea impactului = amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 26 Instanţa penală are posibilitatea de a disjunge acţiunea civilă, 

înaintând-o instanței civile, mult mai uşor decât în reglementarea 

actuală, ori de câte ori soluționarea acesteia ar impieta asupra 

termenului rezonabil al procesului penal.  Conform alin.(2)
118

 şi 

(4), acţiunea civilă disjunsă se trimite instanţei civile competente.  

Ca atare, există posibilitatea să scadă gradul de încărcare al 

judecătoriilor prin reducerea numărului acțiunilor civile alăturate 

acțiunii penale.  Cu toate acestea, având în vedere condiţiile 

prevăzute pentru această posibilitate de disjungere, intensitatea 

impactului este necunoscută.  

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 

 

 

                                                      

 

118 Deşi conform art.9 din Titlul I al Proiectului LPA NCPP alin.(2) al art.26 a fost modificat în sensul eliminării referinţei exprese la instanţa civilă, aceasta se menţine în cadrul alin.(4), care face 

vorbire despre trimiterea cauzei la instanţa civilă competentă „şi în cazul admiterii acordului de recunoaştere a vinovăţiei, în condiţiile art.486”. 
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Elemente de impact identificate pentru tribunale (volum de activitate/judecători) 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date relevante 

cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 3,53 NCPP introduce o nouă funcţie, cea a judecătorului de drepturi şi libertăţi, 

competent să dispună măsuri preventive şi alte măsuri restrictive de 

drepturi şi libertăţi în cursul urmăririi penale.  Judecătorul de drepturi şi 

libertăţi preia sarcinile completelor care dispun în prezent măsuri 

preventive, din acest punct de vedere reducându-se volumul de muncă al 

judecătorilor din cadrul completelor de fond.  Cu toate acestea, se poate 

estima că va creşte global volumul de muncă al judecătorilor care vor 

trebui să îndeplinească atribuţiile judecătorului de drepturi şi libertăţi 

şi/sau ale celui de cameră preliminară în anumite cazuri, în timp ce în 

altele va îndeplini atribuţiile judecătorului de fond, având în vedere 

prevederile referitoare la incompatibilitate
119

.  Subzistă incompatibilitatea 

dintre judecătorul de drepturi şi libertăţi şi cel de fond. 

parţial 

cuantificabil 

 

anulată imediată nu se aplică 

 

                                                      

 

119 Potrivit Proiectului LPA NCPP, propunerile, cererile sau orice alte cauze privind luarea, prelungirea, revocarea, înlocuirea sau încetarea măsurilor preventive, în cursul urmăririi penale, aflate în 

curs de soluţionare în primă instanţă la data intrării în vigoare a legii noi, se soluţionează de către judecătorul de drepturi şi libertăţi competent conform legii noi, potrivit regulilor prevăzute de 

aceeași lege (art.15 din Titlul I). 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date relevante 

cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 3, 54 NCPP introduce o nouă funcţie judiciară, şi anume cea de judecător de 

cameră preliminară, a cărui principală atribuţie este de a verifica dacă 

sesizarea instanţei, administrarea probelor şi, respectiv, urmărirea penală 

s-au făcut în condiţii de legalitate.  Judecătorul de cameră preliminară ar 

trebui să preia o parte din volumul de muncă al completelor actuale, care 

în prezent soluţionează excepţiile de procedură anterior începerii cercetării 

judecătoreşti.  Se poate estima că va creşte global volumul de muncă al 

judecătorilor care vor trebui să îndeplinească atribuţiile judecătorului de 

cameră preliminară în anumite cazuri, în timp ce în altele va îndeplini 

atribuţiile judecătorului de fond, având în vedere prevederile referitoare la 

incompatibilitate.  Se introduce o incompatibilitate între acest judecător şi 

membrii completelor care soluţionează cauza pe fond.  

necuantificabil 

(relativ) 

 

creştere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 3 Dacă în sistemul CPP judecătorul care dispune asupra măsurilor restrictive 

de drepturi anterior sesizării instanţei de fond este incompatibil cu 

judecătorul care verifică legalitatea sesizării instanței, legalitatea 

administrării probelor și legalitatea urmăririi penale, în NCPP nu există 

incompatibilitate între judecătorul de drepturi şi libertăţi şi judecătorul de 

cameră preliminară. 

necuantificabil 

(absolut) 

scădere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date relevante 

cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 3,54 Judecătorul de cameră preliminară de la nivelul tribunalului va soluţiona şi 

contestaţiile împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată ale procurorului 

parchetului de pe lângă tribunal, gradul său de încărcare reflectând 

cuantificabil  

(relativ) 

 

reducere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date relevante 

cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

corespunzător modificarea competenţei tribunalului.  

Penal NCPP 204 Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la nivelul tribunalului soluţionează 

contestaţiile împotriva încheierilor judecătorului corespondent de la 

nivelul judecătoriei, în complet de 1 judecător
120

.  

Potrivit CPP, încheierile în materia măsurilor preventive erau supuse căii 

de atac a recursului, în complet de 3 judecători, astfel că judecarea acestor 

contestaţii în complet de un judecător va duce la o scădere a volumului de 

muncă.  

 

parţial 

cuantificabil 

 

reducere imediată necunoscută 

 

                                                      

 

120 Potrivit Proiectului LPA NCPP, recursurile aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a legii noi declarate împotriva încheierilor din cursul urmăririi penale privitoare la măsurile 

preventive rămân în competenţa aceleiaşi instanţe şi se judecă potrivit regulilor prevăzute de legea veche (art.15 alin.(2) din Titlul I).  Totodată, Recursurile aflate în curs de judecată la data intrării 

în vigoare a legii noi declarate împotriva încheierilor prin care, în cursul judecăţii, s-a dispus luarea, menţinerea, revocarea, înlocuirea sau încetarea măsurilor preventive,  rămân în competenţa 

aceleiaşi instanţe şi se judecă potrivit regulilor prevăzute de legea veche (art.16 din Titlul I).  Ca atare, tribunalele vor continua să judece asemenea recursuri în perioada de tranziție, în complet de 3 

judecători. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date relevante 

cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal  NCPP 206 În etapa de judecată, judecătorul de fond de la nivelul tribunalului va 

soluţiona, în complet de 1 judecător, contestația împotriva măsurilor 

preventive dispuse de judecătorul de fond de la nivelul judecătoriei.  

Anterior, calea de atac era recursul, soluționat în complet de 3 judecători. 

parţial 

cuantificabil 

 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 347 Judecătorul de cameră preliminară de la nivelul tribunalului soluţionează 

contestațiile împotriva încheierilor judecătorilor de cameră preliminară 

corespondenţi de la nivelul judecătoriei, în complet de 1 judecător.  

Potrivit CPP, excepțiile de procedură privind legalitatea sesizării instanței 

erau supuse aceleiași căi de atac ca și hotărârea pe fond, fiind soluţionate 

în complet de 2 (apel) sau 3 (recurs) judecători, funcție de calea de atac 

reglementată de lege, astfel că judecarea acestor contestaţii în complet de 

un judecător va duce la o scădere a volumului de muncă
121

. 

necuantificabil  

(relativ) 

 

reducere imediată necunoscută 

 

                                                      

 

121 Potrivit Proiectului LPA NCPP, recursurile în curs de judecată la data intrării în vigoare a NCPP, declarate împotriva sentințelor prin care s-a restituit cauza procurorului, se soluționează potrivit 

dispozițiilor legii noi de către judecătorul de cameră preliminară de la instanța ierarhic superioară celei căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond.  Ca atare, se va produce o degrevare a 

tribunalului, având în vedere noua compunere a completului (1 judecător), față de cea anterioară (3 judecători). 



 

 

287 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date relevante 

cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 26 Instanţa penală are posibilitatea de a disjunge acţiunea civilă, înaintând-o 

instanței civile, mult mai uşor decât în reglementarea actuală, ori de câte 

ori soluționarea acesteia ar împieta asupra termenului rezonabil al 

procesului penal.  Ca atare, există posibilitatea să scadă gradul de 

încărcare al judecătoriilor prin reducerea numărului acțiunilor civile 

alăturate acțiunii penale.  Cu toate acestea, având în vedere condiţiile 

prevăzute pentru această posibilitate de disjungere, intensitatea impactului 

este necunoscută
122

.  

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 374 NCPP reglementează judecata simplificată în cazul recunoaşterii 

vinovăţiei.  Judecata are loc doar în baza probelor administrate în faza de 

urmărire penală, durata procesului penal reducându-se în mod semnificativ 

cu durata necesară administrării probelor
123

. 

necuantificabil 

(absolut)  

reducere imediată mare 

 

                                                      

 

122  Deşi conform  art.9  din Titlul I al Proiectului LPA NCPP alin.(2) al art.26 a fost modificat în sensul eliminării referinţei exprese la instanţa civilă, aceasta se menţine în cadrul alin.(4), care face 

vorbire despre trimiterea cauzei la instanţa civilă competentă „şi în cazul admiterii acordului de recunoaştere a vinovăţiei, în condiţiile art.486”. 
123 Prin Legea nr.202/2010 a fost introdus în CPP art.3201 privind judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date relevante 

cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal 
 

NCPP
 

478-488
 

NCPP reglementează procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei.  În 

acest caz, acordul de recunoaştere intervenit între procuror şi inculpat 

reprezintă act de sesizare a instanţei, iar instanţa se pronunţă asupra 

acordului în şedinţă necontradictorie.
 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 375 Probele administrate în faza de urmărire penală şi care nu sunt contestate 

de părţi nu se readministrează în cursul cercetării judecătorești, acestea 

sunt doar puse în dezbaterea contradictorie a părților 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 553, 597 Calea de atac împotriva hotărârilor în materie execuţională este contestaţia 

care se soluţionează de un singur judecător de la instanţa superioară celei 

care a pronunţat hotărârea, înlocuind actualul recurs, judecat în complet de 

3 judecători.  De asemenea, termenul de exercitare a căii de atac este 

foarte scurt, de 3 zile.  Ca atare, poate scădea gradul de încărcare per 

judecător al tribunalelor, atunci când instanţa de executare este 

judecătoria. 

cuantificabil 

 

reducere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date relevante 

cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 595, 597 Tribunalele vor soluţiona contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate de 

judecătorii în contestaţii la executare, inclusiv cele întemeiate pe principiul 

aplicării legii penale mai favorabile, în complet de 1 judecător.  Anterior, 

astfel de contestaţii erau supuse căii de atac a recursului, în complet de 3 

judecători, ceea ce poate duce la o reducere relativă a volumului de muncă 

al judecătorilor.  Cu toate acestea, aşa cum am semnalat în cadrul analizei 

de impact pe numărul de dosare, se poate estima că acest ultim tip de 

cauze va fi numeros după intrarea în vigoare a NCP şi NCPP, întrucât 

regimul sancţionator prevăzut de NCP este mai blând 

necuantificabil 

(relativ) 

 

 

reducere imediată necunoscută 
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Elemente de impact identificate pentru curţile de apel (volum de activitate/judecători) 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = st putea fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 38 alin.(2) NCPP conferă curţilor de apel competenţa generală de a soluţiona toate 

apelurile împotriva tuturor hotărârilor pronunţate în primă instanţă de 

judecătorii sau tribunale
124

.  

În acelaşi timp, se elimină calea de atac ordinară a recursului
125

, sens în 

care se poate anticipa că numărul apelurilor soluţionate va fi mai mare decât 

numărul actual al recursurilor.  

Pe de altă parte, în vreme ce recursurile se soluţionau în complet de 3 

judecători, apelurile se vor soluţiona în complet de 2 judecători, ceea ce 

cuantificabil 

 

creştere imediată necunoscută 

 

                                                      

 

124 Conform Proiectului LPA NCPP, apelurile aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a NCPP se soluționează de către aceeași instanță, potrivit dispozițiilor de procedură din legea nouă 

(art.8 din Titlul I).  Ca atare, nu se modifică, sub acest aspect, gradul de încărcare al curților de apel. 
125 Conform Proiectului LPA NCPP, recursurile aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a NCPP declarate împotriva hotărârilor pentru care legea veche nu prevede calea de atac a 

apelului se soluţionează de către aceeaşi instanţă, conform dispoziţiilor din legea nouă privitoare la apel, așadar, în complet de 2 judecători (art.8 alin.(1) din Titlul I).  Totodată, recursurile în curs de 

judecată la data intrării în vigoare a NCPP declarate împotriva hotărârilor care au fost supuse apelului potrivit legii vechi rămân în competenţa aceleiaşi instanţe şi se judecă potrivit dispoziţiilor legii 

vechi privitoare la recurs.  Ca atare, pe de o parte, recursurile împotriva sentințelor care nu sunt supuse apelului în prezent vor fi soluționate în complet de 2 judecători, în loc de 3 judecători, iar pe 

de altă parte, curțile de apel vor continua să soluționeze, în perioada de tranziție, recursurile aflate pe rol la data intrării în vigoare a NCPP, în complet de 3 judecători, ceea ce poate conduce la o 

creștere temporară a gradului de încărcare. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = st putea fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

poate determina scăderea numărului de cauze per judecător.  

Penal NCPP 3, 53 NCPP introduce o nouă funcţie, cea a judecătorului de drepturi şi libertăţi, 

competent să dispună măsuri preventive şi alte măsuri restrictive de drepturi 

şi libertăţi în cursul urmăririi penale.  Judecătorul de drepturi şi libertăţi 

preia sarcinile completelor care dispun în prezent măsuri preventive.  Cu 

toate acestea, se poate estima că va creşte global volumul de muncă al 

judecătorilor care vor trebui să îndeplinească atribuţiile judecătorului de 

drepturi şi libertăţi şi/sau ale celui de cameră preliminară în anumite cazuri, 

în timp ce în altele va îndeplini atribuţiile judecătorului de fond, având în 

vedere prevederile referitoare la incompatibilitate
126

.  Subzistă 

incompatibilitatea dintre judecătorul de drepturi şi libertăţi şi cel de fond. 

parţial 

cuantificabil 

 

anulată imediată nu se aplică 

 

                                                      

 

126 Potrivit Proiectului LPA NCPP, propunerile, cererile sau orice alte cauze privind luarea, prelungirea, revocarea, înlocuirea sau încetarea măsurilor preventive, în cursul urmăririi penale, aflate în 

curs de soluţionare în primă instanţă la data intrării în vigoare a legii noi, se soluţionează de către judecătorul de drepturi şi libertăţi competent conform legii noi, potrivit regulilor prevăzute de 

aceeași lege (art.15 din Titlul I). 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = st putea fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 3, 54 NCPP introduce o nouă funcţie judiciară, şi anume cea de judecător de 

cameră preliminară
127

, a cărui principală atribuţie este de a verifica dacă 

sesizarea instanţei, administrarea probelor şi, respectiv, urmărirea penală s-

au făcut în condiţii de legalitate.  Judecătorul de cameră preliminară ar 

trebui să preia o parte din volumul de muncă al completelor actuale, care în 

prezent soluţionează excepţiile preliminare privind legalitatea actelor de 

urmărire penală.  Cu toate acestea, se poate estima că va creşte global 

volumul de muncă al judecătorilor care vor trebui să îndeplinească 

atribuţiile judecătorului de cameră preliminară în anumite cazuri, în timp ce 

în altele va îndeplini atribuţiile judecătorului de fond, având în vedere 

prevederile referitoare la incompatibilitate.  Se introduce o incompatibilitate 

între acest judecător şi membrii completelor care soluţionează cauza pe 

fond. 

necuantificabil  

(relativ) 

 

creştere imediată necunoscută 

 

                                                      

 

127 Potrivit Proiectului LPA NCPP, judecătorul de cameră preliminară verifică și competența instanței, preluând această atribuție de la judecătorul de fond (art.96 din Titlul I). 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = st putea fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 3 Dacă în sistemul CPP judecătorul care dispune asupra măsurilor restrictive 

de drepturi anterior sesizării instanţei de fond este incompatibil cu 

judecătorul care verifică legalitatea sesizării instanței, legalitatea 

administrării probelor și legalitatea urmăririi penale, în NCPP nu există 

incompatibilitate între judecătorul de drepturi şi libertăţi şi judecătorul de 

cameră preliminară 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 3, 54 Judecătorul de cameră preliminară de la nivelul curţii de apel va soluţiona şi 

contestaţiile împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată ale procurorului 

parchetului de pe lângă curtea de apel, gradul său de încărcare reflectând 

corespunzător modificarea competenţei curţii de apel.  

cuantificabil 

 

reducere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = st putea fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal  NCPP 3, 54 În ceea ce priveşte contestaţiile împotriva soluţiilor judecătorului 

corespondent de la nivelul tribunalului, gradul de încărcare al judecătorului 

de cameră preliminară de la curţile de apel va depinde de gradul de 

încărcare al judecătorului corespondent de la instanţa inferioară, şi, 

respectiv, de procentul soluţiilor contestate. 

Anterior, excepţiile de procedură privind legalitatea sesizării instanţei erau 

supuse aceleiaşi căi de atac ca şi hotărârea pe fond, astfel încât se preia, 

practic, partea corespondentă a atribuţiilor completelor actuale de 2 (apel) 

sau 3 (recurs) judecători de la nivelul curții de apel, funcție de calea de atac 

reglementată de lege. 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 

 



 

 

295 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = st putea fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 204 Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la nivelul curții de apel soluționează 

contestațiile împotriva încheierilor judecătorului corespondent de la nivelul 

tribunalului, în complet de 1 judecător
128

.  Anterior, încheierile în materia 

măsurilor preventive erau supuse căii de atac a recursului, în complet de 3 

judecători.  Prin urmare, modificarea va duce la o reducere a volumului de 

muncă pe judecător.  

parţial 

cuantificabil 

 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal  NCPP 206 În etapa de judecată, judecătorul de fond de la nivelul curţii de apel va 

soluționa, în complet de 1 judecător, contestația împotriva măsurilor 

preventive dispuse de judecătorul de fond de la nivelul tribunalului..  

Anterior, calea de atac era recursul, soluționat în complet de 3 judecători. 

parţial 

cuantificabil 

 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 26 Instanţa penală are posibilitatea de a disjunge acţiunea civilă, înaintând-o 

instanței civile, mult mai uşor decât în reglementarea actuală, ori de câte ori 

soluționarea acesteia ar impieta asupra termenului rezonabil al procesului 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 

 

                                                      

 

128 Conform Proiectului LPA NCPP, recursurile aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a legii noi declarate împotriva încheierilor din cursul urmăririi penale privitoare la măsurile 

preventive rămân în competenţa aceleiaşi instanţe şi se judecă potrivit regulilor prevăzute de legea veche (art.15 din Titlul I).  Ca atare, în perioada de tranziție curțile de apel vor soluționa recursuri 

în această materie, în complet de 3 judecători, ceea ce poate conduce la o creștere temporară a gradului de încărcare. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = st putea fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

penal.  Ca atare, există posibilitatea să scadă gradul de încărcare al 

judecătoriilor prin reducerea numărului acțiunilor civile alăturate acțiunii 

penale.  Cu toate acestea, având în vedere condiţiile prevăzute pentru 

această posibilitate de disjungere, intensitatea impactului este 

necunoscută
129

. 

Penal NCPP 374 NCPP reglementează judecata simplificată în cazul recunoaşterii vinovăţiei.  

Judecata are loc doar în baza probelor administrate în faza de urmărire 

penală, durata procesului penal reducându-se în mod semnificativ cu durata 

necesară administrării probelor
130

. 

necuantificabil 

(absolut)  

reducere imediată mare 

 

                                                      

 

129 Deşi conform  art.9 al Titlului I din Proiectului LPA NCPP alin.(2) al art.26 a fost modificat în sensul eliminării referinţei exprese la instanţa civilă, aceasta se menţine în cadrul alin.(4), care face 

vorbire despre trimiterea cauzei la instanţa civilă competentă „şi în cazul admiterii acordului de recunoaştere a vinovăţiei, în condiţiile art.486”. 
130 Prin Legea nr.202/2010 a fost introdus în CPP art.3201 privind judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = st putea fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 478-488 NCPP reglementează procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei.  În 

acest caz, acordul de recunoaştere intervenit între procuror şi inculpat 

reprezintă act de sesizare a instanţei, iar instanţa se pronunţă asupra 

acordului în şedinţă necontradictorie 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 375 Probele administrate în faza de urmărire penală şi care nu sunt contestate de 

părţi nu se readministrează în cursul cercetării judecătorești, acestea sunt 

doar puse în dezbaterea contradictorie a părților. 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 420 NCPP reglementează ca fiind obligatorie ascultarea inculpatului prezent în 

instanţa de apel în toate situaţiile (spre deosebire de CPP care prevede că 

ascultarea inculpatului la judecata apelului sau recursului se face numai în 

situaţiile în care acesta nu a fost ascultat la instanţa de fond şi/sau apel 

precum şi atunci când aceste instanțe nu au pronunțat împotriva 

inculpatului o hotărâre de condamnare), ceea ce se poate traduce în 

creşterea gradului de încărcare al judecătorilor curților de apel, dar şi la o 

prelungire a duratei procesului. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 553, 597 Calea de atac împotriva hotărârilor în materie execuţională este contestaţia 

care se soluţionează de un singur judecător de la instanţa superioară celei 

 reducere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = st putea fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

care a pronunţat hotărârea, înlocuind actualul recurs, judecat în complet de 

3 judecători.  De asemenea, termenul de exercitare a căii de atac este foarte 

scurt, de 3 zile.  Ca atare, poate scădea gradul de încărcare per judecător al 

curţilor de apel, atunci când instanţa de executare este tribunalul. 

 

Penal NCPP 595, 597 Curţile de Apel soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate 

în soluţionarea contestaţiilor la executare de tribunale, inclusiv cele 

întemeiate pe principiul aplicării legii penale mai favorabile, în complet de 

1 judecător.  Deoarece contestaţia se judecă în complet de 1 judecător, faţă 

de recursul actual împotriva soluţiilor pronunţate în contestaţiile la 

executare, care se judecă în complet de 3 judecători, volumul de muncă per 

judecător va scădea corespunzător. 

necuantificabil 

(relativ) 

 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 38 NCPP elimină recursurile, care erau soluționate în complet de 3 judecători 

şi pe care le înlocuiește cu apelul, soluționat în complet de 2 judecători, 

ceea ce poate determina o reducere a numărului de cazuri/judecător. 

cuantificabil  

 

reducere imediată necunoscută  
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Elemente de impact identificate pentru ÎCCJ (volum de activitate/judecători) 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 40, 408 NCPP elimină calea de atac a recursului împotriva deciziilor pronunţate de 

curţile de apel
131

 şi de curţile militare de apel, care se soluţionau în complet 

de 3 judecători, înlocuind-o cu calea de atac a apelului, în complet de 2 

judecători.  

De asemenea, NCPP elimină calea de atac a recursului împotriva hotărârilor 

pronunţate în primă instanţă de Secţia Penală a ÎCCJ, înlocuind-o cu apelul, 

care se va soluţiona de Completul de 5 judecători.  

necuantificabil 

(relativ) 

 

reducere imediată necunoscută 

 

                                                      

 

131 Conform Proiectului LPA NCPP, recursurile aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a NCPP declarate împotriva hotărârilor pentru care legea veche nu prevede calea de atac a 

apelului se soluţionează de către aceeaşi instanţă, conform dispoziţiilor din legea nouă privitoare la apel, așadar, în complet de 2 judecători (art.8 alin.(1) din Titlul I).  Totodată, recursurile în curs de 

judecată la data intrării în vigoare a NCPP declarate împotriva hotărârilor care au fost supuse apelului potrivit legii vechi rămân în competenţa aceleiaşi instanţe şi se judecă potrivit dispoziţiilor legii 

vechi privitoare la recurs.  Ca atare, pe de o parte, recursurile împotriva sentințelor care nu sunt supuse apelului în prezent vor fi soluționate în complet de 2 judecători, în loc de 3 judecători, iar pe 

de altă parte, ÎCCJ va continua să soluționeze, în perioada de tranziție, recursurile aflate pe rol la data intrării în vigoare a NCPP, în complet de 3 judecători, ceea ce poate conduce la o creștere 

temporară a gradului de încărcare. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 3,53 NCPP introduce o nouă funcţie, cea a judecătorului de drepturi şi libertăţi, 

competent să dispună măsuri preventive şi alte măsuri restrictive de drepturi 

şi libertăţi în cursul urmăririi penale.  Judecătorul de drepturi şi libertăţi 

preia sarcinile completelor care dispun în prezent măsuri preventive
132

.  Cu 

toate acestea, se poate estima că va creşte global volumul de muncă al 

judecătorilor care vor trebui să îndeplinească atribuţiile judecătorului de 

drepturi şi libertăţi şi/sau ale celui de cameră preliminară în anumite cazuri, 

în timp ce în altele va îndeplini atribuţiile judecătorului de fond, având în 

vedere prevederile referitoare la incompatibilitate.  Subzistă 

incompatibilitatea dintre judecătorul de drepturi şi libertăţi şi cel de fond. 

necuantificabil 

(relativ) 

 

anulată imediată nu se aplică 

 

                                                      

 

132 Potrivit Proiectului LPA NCPP, propunerile, cererile sau orice alte cauze privind luarea, prelungirea, revocarea, înlocuirea sau încetarea măsurilor preventive, în cursul urmăririi penale, aflate în 

curs de soluţionare în primă instanţă la data intrării în vigoare a legii noi, se soluţionează de către judecătorul de drepturi şi libertăţi competent conform legii noi, potrivit regulilor prevăzute de 

aceeași lege (art.15 din Titlul I). 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 3, 54 NCPP introduce o nouă funcţie, judecătorul de cameră preliminară
133

, a 

cărui principală atribuţie este de a verifica dacă sesizarea instanţei, 

administrarea probelor şi, respectiv, urmărirea penală s-au făcut în condiţii 

de legalitate.  Judecătorul de cameră preliminară ar trebui să preia o parte 

din volumul de muncă al completelor actuale, care în prezent soluţionează 

excepţiile preliminare privind legalitatea actelor de urmărire penală.  Cu 

toate acestea, se poate estima că va creşte global volumul de muncă al 

judecătorilor care vor trebui să îndeplinească atribuţiile judecătorului de 

cameră preliminară în anumite cazuri, în timp ce în altele va îndeplini 

atribuţiile judecătorului de fond, având în vedere prevederile referitoare la 

incompatibilitate.  Se introduce o incompatibilitate între acest judecător şi 

membrii completelor care soluţionează cauza pe fond.  

necuantificabil  

(relativ) 

 

creştere imediată necunoscută 

 

                                                      

 

133 Potrivit Proiectului LPA NCPP, judecătorul de cameră preliminară verifică și competența instanței, preluând această atribuție de la judecătorul de fond (art.96 din Titlul I). 



 

 

302 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 3 Dacă în sistemul CPP judecătorul care dispune asupra măsurilor restrictive 

de drepturi anterior sesizării instanţei de fond este incompatibil cu 

judecătorul care verifică legalitatea sesizării instanței, legalitatea 

administrării probelor și legalitatea urmăririi penale, în NCPP nu există 

incompatibilitate între judecătorul de drepturi şi libertăţi şi judecătorul de 

cameră preliminară. 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 

Penal NCPP 3, 54 Judecătorul de cameră preliminară de la ÎCCJ va soluţiona şi contestațiile 

împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată sau neurmărire ale 

procurorului parchetului de pe lângă ÎCCJ, gradul sau de încărcare 

reflectând corespunzător modificarea competenței ÎCCJ.   

necuantificabil  

(relativ) 

 

reducere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 347 Judecătorul de cameră preliminară de la nivelul ÎCCJ soluţionează şi 

contestaţiile împotriva încheierilor judecătorilor corespondenţi de la nivelul 

curților de apel, precum şi împotriva încheierilor judecătorilor 

corespondenţi de la nivelul Secției Penale a ÎCCJ, în cauzele în care ÎCCJ 

are competenţă de primă instanţă, în complet de 1 judecător
134

.  Anterior, 

excepțiile de procedură privind legalitatea sesizării instanței, erau supuse 

aceleiași căi de atac ca și hotărârea pe fond, respectiv, recursul, în complet 

de 3 judecători
135

. 

necuantificabil  

(relativ) 

 

reducere imediată necunoscută 

 

                                                      

 

134 Potrivit Proiectului LPA NCPP, contestațiile împotriva încheierilor pronunțate de judecătorul de cameră preliminară de la nivelul ÎCCJ se vor soluționa în complet de 2 judecători (art.37 din 

Titlul I). 
135 Conform Proiectului LPA NCPP, recursurile aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a legii noi declarate împotriva încheierilor din cursul urmăririi penale privitoare la măsurile 

preventive rămân în competenţa aceleiaşi instanţe şi se judecă potrivit regulilor prevăzute de legea veche (art.15).  Ca atare, în perioada de tranziție ÎCCJ va soluționa recursuri în această materie, în 

complet de 3 judecători, ceea ce poate conduce la o creștere temporară a gradului de încărcare.  În același timp, recursurile  însă, deciziile pronunțate în recursurile aflate în curs de judecată la data 

intrării în vigoare a NCPP nu sunt supuse căii extraordinare de atac a recursului în casație (art.10 alin.(3) din Titlul II), ceea ce poate determina o reducere corelativă a gradului de încărcare. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal  NCPP 206 În etapa de judecată, judecătorul de fond de la nivelul ÎCCJ va soluționa, în 

complet de 1 judecător, contestația împotriva măsurilor preventive dispuse 

de judecătorul de fond de la nivelul curții de apel, precum și de la nivelul 

Secției Penale a ÎCCJ.  Anterior, calea de atac era recursul, soluționat în 

complet de 3 judecători. 

necuantificabil  

(relativ) 

 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 204 Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la nivelul ÎCCJ va soluţiona, în 

complet de 1 judecător, contestaţiile împotriva încheierilor judecătorilor 

corespondenţi de la nivelul curţilor de apel, precum şi împotriva încheierilor 

judecătorilor de drepturi şi libertăţi corespondenţi de la nivelul ÎCCJ, în 

cauzele în care ÎCCJ are competenţă de primă instanţă
136

.  Anterior, 

asemenea încheieri erau supuse recursului, în complet de 3 judecători.  Prin 

urmare, aceasta va duce la reducerea volumului de muncă per judecător la 

ÎCCJ. 

necuantificabil 

(relativ) 

 

reducere imediată necunoscută 

 

                                                      

 

136 Potrivit Proiectului LPA NCPP, contestațiile împotriva încheierilor pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți de la nivelul ÎCCJ se vor soluționa în complet de 2 judecători (art.37 din 

Titlul I). 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 26 Instanţa penală are posibilitatea de a disjunge acţiunea civilă, înaintând-o 

instanţei civile, mult mai usor decât în reglementarea actuală, ori de câte ori 

soluţionarea acesteia ar împieta asupra termenului rezonabil al procesului 

penal.  Ca atare, există posibilitatea să scadă gradul de încărcare al 

judecătorilor de penal din cadrul ÎCCJ prin reducerea numărului de 

acțiunilor civile alăturate acțiunii penale în cauzele de competența ÎCCJ
137

. 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 374 NCPP reglementează judecata simplificată în cazul recunoaşterii vinovăţiei.  

Judecata are loc doar în baza probelor administrate în faza de urmărire 

penală, durata procesului penal reducându-se în mod semnificativ cu durata 

necesară administrării probelor
138

.] 

necuantificabil 

(absolut)  

reducere imediată mare 

 

Penal NCPP 478-488 NCPP reglementează procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei.  În 

acest caz, acordul de recunoaştere intervenit între procuror şi inculpat 

reprezintă act de sesizare a instanţei, iar instanţa se pronunţă asupra 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere  imediată necunoscută 

                                                      

 

137  Deşi conform art.9 din Proiectul LPA NCPP alin.(2) al art.26 a fost modificat în sensul eliminării referinţei exprese la instanţa civilă, aceasta se menţine în cadrul alin.(4), care face vorbire 

despre trimiterea cauzei la instanţa civilă competentă „şi în cazul admiterii acordului de recunoaştere a vinovăţiei, în condiţiile art.486”. 
138 Prin Legea nr.202/2010 a fost introdus în CPP art.3201 privind judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

acordului în şedinţă necontradictorie. 

Penal NCPP 375 Probele administrate în faza de urmărire penală şi care nu sunt contestate de 

părţi nu se readministrează în cursul cercetării judecătorești, acestea sunt 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

doar puse în dezbaterea contradictorie a părţilor. 

Penal NCPP 433, 440 NCPP introduce calea extraordinară de atac a recursului în casaţie
139

, de 

competența exclusivă a ÎCCJ, având ca obiect exercitarea controlului de 

legalitate asupra hotărârilor pronunțate în apel de curtile de apel (cu 

excepția celor prin care s-a dispus rejudecarea cauzei), în cazurile expres și 

limitativ prevăzute de lege
140

.  În plus, NCPP introduce şi o procedura de 

admitere în principiu a recursurilor în casaţie, care va permite eliminarea de 

către judecătorul-filtru a acelor cereri de recurs în casaţie care nu 

îndeplinesc condiţiile de formă expres prevăzute de lege.  Deşi această 

procedură de filtrare poate duce la reducerea numărului de dosare de recurs 

în casaţie, reducând astfel implicit şi volumul de muncă, ea va genera o 

creştere a volumului de muncă al judecătorilor care vor trebui să efectueze 

procedura de filtrare
141

. 

necuantificabilă  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

 

                                                      

 

139 Proiectul LPA NCPP restrânge sfera de aplicare a recursului în casație, astfel cum este reglementat de NCPP, prin abrogarea pct.9, 13 și 14 ale art.438 NCPP, ceea ce poate conduce la o reducere 

a gradului de încărcare a ÎCCJ. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 553, 597 Calea de atac împotriva hotărârilor în materie execuţională este contestaţia 

care se soluţionează de un singur judecător de la instanţa superioară celei 

care a pronunţat hotărârea, înlocuind actualul recurs, în complet de 3 

judecători.  De asemenea, termenul de exercitare a căii de atac este foarte 

scurt, de 3 zile.  Ca atare, poate scădea gradul de încărcare per judecător al 

ÎCCJ, atunci când instanţa de executare este curtea de apel. 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

140 Potrivit Proeictul LPA NCPP (art.9 din Titlul I), deciziile pronunțate de curțile de apel înainte de intrarea în vigoare a NCPP, cu privire la care termenul de declarare a recursului ordinar conform 

legii vechi nu expirase la data intrării în vigoare a NCPP sunt supuse recursului în casație (principiul aplicării imediate a legii penale), iar cererile de recurs depuse anterior intrării în vigoare a NCPP 

se vor considera cereri de recurs în casație.  Ca atare, poate crește gradul de încărcare a ÎCCJ. 
141 Potrivit Proiectul LPA NCPP, hotărârile definitive pronunțate anterior intrării în vigoare a NCPP nu pot fi atacate cu recurs în casație (art.11 din Titlul I), așadar, asemenea situații nu vor afecta 

gradul de încărcare. 



 

 

309 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 595, 597 ÎCCJ va soluţiona în complet de 1 judecător eventualele contestaţii 

împotriva hotărârilor pronunţate în soluţionarea contestaţiilor la executare 

de curţile de apel, inclusiv cele faţă inclusiv cele întemeiate pe principiul 

aplicării legii penale mai favorabile, în complet de 1 judecător.  Deoarece 

contestaţia se judecă în complet de 1 judecător, faţă de recursul actual 

împotriva soluţiilor pronunţate în contestaţiile la executare, care se judecă 

în complet de 3 judecători, volumul de muncă per judecător va scădea 

corespunzător. 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 

 

 



 

 

310 

 

 

Elemente de impact identificate pentru parchetele de pe lângă judecătorii (volum de activitate/procurori)  

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 7 alin.2 Introducerea instituţiei renunţării la urmărirea penală
142

 poate determina 

o scădere a gradului de încărcare a procurorilor, în special la nivelul 

parchetelor de pe lângă judecătorii
143

.  Renunţarea la urmărirea penală va 

înlocui vechile soluții de neîncepere a urmăririi penale sau de scoatere de 

sub urmărire penală emise în temeiul art.18
1 
CP. 

cuantificabil  

 

reducere imediată mare 

 

                                                      

 

142 Conform Proiectul LPA NCPP, cauzele aflate în cursul urmăririi penale la data intrării în vigoare NCPP rămân în competența organelor de urmărire legal sesizate,urmând a fi soluționate potrivit 

NCPP, iar sesizarea instanței se va face conform normelor de competență din NCPP (art.3 din Titlul I).  Ca atare, în perioada de tranziție, organele de urmărire penală pot instrumenta în continuare 

cauze transferate în competența de investigare a altor organe de urmărire penală, ceea ce poate conduce la o creștere temporară a gradului de încărcare. 
143 Proiectul LPA NCPP extinde sfera de aplicare a instituției renunțării la urmărirea penală, crescând maximul special al pedepsei închisorii la 7 ani, în loc de 5, astfel încât poate rezulta o reducere 

a gradului de încărcare.  



 

 

311 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 94 Se introduce dreptul de consultare a dosarului cauzei în timpul urmăririi 

penale.  Procurorul are ca atribuţie stabilirea datei şi duratei consultării, 

într-un termen rezonabil.  Procurorul poate restricţiona dreptul de 

consultare a dosarului pentru o perioadă de cel mult 15 zile, motivat.  

Poate rezulta o sporire a gradului de încărcare al procurorului, care va 

trebui să soluţioneze cererile de consultare ale părţilor şi avocaţilor 

acestora. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 145 După încetarea măsurilor de supraveghere, procurorul informează în 

scris, în cel mult 10 zile, pe fiecare subiect al mandatului de măsura 

tehnică ce a fost luată în privinţa sa, aspect ce poate conduce la o creştere 

a volumului de activitate al procurorilor. 

necuantificabil 

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută 

 



 

 

312 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 211 În timpul urmăririi penale, procurorul este competent să dispună cele 

două noi măsuri preventive, măsura controlului judiciar şi a controlului 

judiciar pe cauţiune în mod provizoriu, pe o durată de cel mult 5 zile, 

aceasta fiind supusă controlului a posteriori al judecătorului de drepturi 

şi libertăţi.  Aşadar, procurorul va putea dispune măsura şi va trebui să 

sesizeze în termen judecătorul de drepturi și libertăți, activitate ce va 

crește volumul de muncă al procurorului din cadrul parchetului de pe 

lângă judecătorie.  

necuantificabil 

(absolut) 

anulată imediată mică 

 

Penal NCPP 220 Procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi şi libertăți pentru a cere 

luarea noii măsuri preventive a arestului la domiciliu, aspect ce poate de 

asemenea să conducă la o creștere a volumului de activitate la nivelul 

parchetelor de pe lângă judecătorie. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

 



 

 

313 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 257 Se simplifică procedurile de citare la urmărirea penală, NCP prevăzând 

expres posibilitatea citării verbale, urmată de consemnarea în cadrul unui 

proces-verbal semnat de persoana citată
144

.  Simplificarea generează 

accelerarea procedurilor, dar procurorul va trebui să verifice, în 

asemenea cazuri, corecta întocmire a actului de procedură. 

necuantificabil 

(absolut) 

scădere imediată mică 

 

Penal NCPP 305 Este eliminată etapa actelor premergătoare, iar urmărirea penală 

debutează in rem, cu investigarea faptei, pe baza unui act legal de 

sesizare şi în lipsa cazurilor care împiedică exercitarea acţiunii penale.  

Investigarea persoanei intervine ulterior, după identificarea suspecţilor.  

Se simplifică astfel activitatea de urmărire penală, eliminându-se 

obligaţia procurorului de a se pronunţa prin rezoluţie asupra propunerii 

motivate a organelor de cercetare penală. 

necuantificabil 

(absolut) 

anulat imediată mică 

 

Penal NCPP 305 Începerea urmăririi penale se dispune prin ordonanţă motivată a 

organului de cercetare penală, supusă confirmării procurorului.  Se 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 

 

                                                      

 

144 Potrivit Proiectul LPA NCPP, procesul-verbal de consemnare se încheie și în cazul citării prin mijloace electronice (art.77), ceea ce poate genera o creștere a gradului de încărcare. 



 

 

314 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

elimină necesitatea motivării confirmării, iar termenul de confirmare 

creşte de la 48 de ore la 5 zile.  Se poate deduce o reducere a activităţii 

procurorului, corelat cu o perioadă mai mare de analiză pe fond a soluției 

organului de cercetare penală. 

Penal NCPP 308 Se introduce o nouă procedură în cursul urmăririi penale, administrarea 

anticipată a probelor în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, la 

cererea procurorului, care concretizează o nouă atribuţie a procurorului 

în timpul urmăririi penale.  Accesul la această procedură va permite 

optimizarea activităţii de urmărire penală în acele cazuri în care există 

riscul dispariţiei unor probe, dar presupune şi activităţi suplimentare ale 

procurorului (redactare acte, susţinerea cererilor în faţa judecătorului de 

drepturi şi libertăţi). 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 305-311 Se elimină procedura prezentării materialului de urmărire penală, ceea ce 

conduce la o simplificare a activităţii de urmărire penală şi la un plus de 

celeritate, reducând în acelaşi timp din volumul de activitate al 

procurorilor. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 

 



 

 

315 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 314-320 NCPP simplifică soluţiile de netrimitere în judecată ce pot fi luate de 

procuror la terminarea urmăririi penale, respectiv, clasarea (ori de câte 

ori există un impediment legal pentru punerea în mişcare a acţiunii 

penale) şi renunțarea la urmărirea penală (principiul oportunității).  Se 

simplifică astfel regimul actelor întocmite de procuror, care dispune 

printr-o singură ordonanță motivată chiar dacă lucrările dosarului privesc 

mai multe fapte ori mai mulți suspecți sau inculpați și chiar dacă se dau 

acestora rezolvări diferite. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP  316 Ordonanţa de clasare se comunică numai suspectului/inculpatului şi 

persoanelor interesate care au solicitat acest lucru.  Așadar, soluția nu se 

mai comunică din oficiu persoanei vătămate, ci numai la cerere, ceea ce 

se poate traduce într-o simplificare a activității organelor de urmărire 

penală. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere imediată mică 

 



 

 

316 

 

 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 338 Se introduce obligaţia procurorilor de a comunica ordonanţa motivată 

prin care soluţionează plângerea împotriva actelor organelor de cercetare 

penală.  Aceasta presupune ca în termenul legal de 20 de zile de la 

primirea plângerii, să se dispună atât soluţia, cât şi să se redacteze 

motivarea.  Se poate anticipa o creştere a gradului de încărcare a 

procurorilor, în mod corespunzător, dar se elimină dubla comunicare, 

întâi a soluţiei, şi ulterior, a motivării. 

necuantificabil 

(relativ) 

creştere imediată mică 

 

Penal NCPP 341, 345 Procurorul nu participă la şedinţele în camera preliminară, procedura 

fiind scrisă.  Se reduce astfel timpul alocat reprezentării Statului în 

instanţă, pentru soluţionarea excepţiilor de procedură privind legalitatea 

sesizării instanţei, deşi poate creşte cel alocat redactării de acte, cereri, 

memorii. (Procurorul are dreptul de a răspunde în scris excepţiilor şi 

cererilor formulate de inculpat şi de celelalte părţi în procedura camerei 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

preliminare). 

Penal 

 

NCPP 374 Procedura judecăţii simplificate în cazul recunoaşterii vinovăţiei conduce 

la scăderea gradului de încărcare al procurorilor cu atribuţii de 

reprezentare în faţa instanţei de judecată.
145

 

necuantificabil 

(absolut)146 

reducere imediată mare 

 

Penal NCPP 466 NCPP introduce o nouă cale extraordinară de atac de retractare, 

redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei 

condamnate, de competenţa instanţelor care soluţionează cauza în fond.  

Ca atare, este posibilă o creştere a gradului de încărcare la nivelul 

parchetelor de pe lângă judecătorii, în ceea ce priveşte procurorii de 

şedinţă. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 478 - 484 NCPP reglementează acordul de recunoaştere a vinovăţiei, care se 

încheie între procuror şi inculpat în cauzele în care există un minim de 

probe de vinovăţie, însoţite de recunoaştere, cu îndeplinirea celorlalte 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere imediată mare 

 

                                                      

 

145 Prin Legea nr.202/2010 a fost introdus în CPP art.320¹, care reglementează procedura judecăţii simplificate în cazul recunoaşterii vinovăţiei. 
146 Pe baza datelor privind mica reformă, elementul de impact ar putea devein cuantificabil. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţi

i impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitat

e în timp 

Intensitatea 

impactului 

condiţii prevăzute de lege.  În aceste situaţii, procurorul nu mai are 

obligaţia de a administra alte probe în cauză, ceea ce conduce la o 

reducere a gradului de încărcare.  

Actul de sesizare a instanţei este acordul de recunoaştere a vinovăţiei, 

nou act al procurorului, redactarea acestuia putând şi ea conduce la o 

creştere a gradului de încărcare.  Pe de altă parte, în asemenea cazuri, 

procurorul nu mai întocmeşte rechizitoriu, astfel încât se poate considera 

că modificarea aceasta nu va produce o creştere în volumul de muncă. 

Penal NCPP Art. 324, 

Art. 56 

 Se reduce semnificativ numărul cauzelor în care efectuarea urmăririi 

penale de către procuror este obligatorie în raport de prevederile 

legislaţiei în vigoare. 

parţial 

cuantificabil 

reducere imediată mare 
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Elemente de impact identificate pentru parchetele de pe lângă tribunale (volum de activitate/procurori)  

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 7 alin.2 Introducerea instituţiei renunţării la exercitarea acţiunii penale
147

 prin 

NCPP poate determina o scădere a gradului de încărcare a procurorilor 

parchetelor de pe lângă tribunale
148

.  Renunţarea la urmărirea penală va 

înlocui vechile soluții de neîncepere a urmăririi penale sau de scoatere de 

sub urmărire penală emise în temeiul art.18
1
 CP. 

cuantificabil  

 

reducere imediată mare 

 

Penal NCPP 94 Se introduce dreptul de consultare a dosarului cauzei în timpul urmăririi 

penale.  Procurorul are ca atribuţie stabilirea datei şi duratei consultării, 

într-un termen rezonabil.  Procurorul poate restricționa dreptul de 

consultare a dosarului pentru o perioadă de cel mult 15 zile, motivat.  

Poate rezulta o sporire a gradului de încărcare al procurorului, care va 

trebui să soluționeze cererile de consultare ale părților şi avocaţilor 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

 

                                                      

 

147 Conform Proiectul LPA NCPP, cauzele aflate în cursul urmăririi penale la data intrării în vigoare NCPP rămân în competența organelor de urmărire legal sesizate,urmând a fi soluționate potrivit 

NCPP, iar sesizarea instanței se va face conform normelor de competență din NCPP (art.3 din Titlul I).  Ca atare, în perioada de tranziție, organele de urmărire penală pot instrumenta în continuare 

cauze transferate în competența de investigare a altor organe de urmărire penală, ceea ce poate conduce la o creștere temporară a gradului de încărcare. 
148 Proiectul LPA NCPP extinde sfera de aplicare a instituției renunțării la urmărirea penală, crescând maximul special al pedepsei închisorii la 7 ani, în loc de 5, astfel încât poate rezulta o reducere 

a gradului de încărcare.  
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

acestora. 

Penal NCPP 145 După încetarea măsurilor de supraveghere, procurorul informează în scris, 

în cel mult 10 zile, pe fiecare subiect al mandatului de măsura tehnică ce a 

fost luată în privinţa sa, aspect ce poate conduce la o creştere a volumului 

de activitate al procurorilor. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 211 În timpul urmăririi penale, procurorul este competent să dispună cele două 

noi măsuri preventive, măsura controlului judiciar şi a controlului judiciar 

pe cauțiune în mod provizoriu, pe o durată de cel mult 5 zile, aceasta fiind 

supusă controlului a posteriori al judecătorului de drepturi și libertăți.  

Așadar, procurorul va putea dispune măsura și va trebui să sesizeze în 

termen judecătorul de drepturi și libertăți, activitate ce va crește volumul 

de muncă al procurorului din cadrul parchetului de pe lângă tribunal.  

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

 

Penal NCPP 220 Procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi şi libertăţi pentru a cere 

luarea noii măsuri preventive a arestului la domiciliu, aspect ce poate de 

asemenea să conducă la o creştere a volumului de activitate la nivelul 

parchetelor de pe lângă tribunal. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 257 Se simplifică procedurile de citare la urmărirea penală, NCP prevăzând 

expres posibilitatea citării verbale, urmată de consemnarea în cadrul unui 

proces-verbal semnat de persoana citată
149

.  Simplificarea generează 

accelerarea procedurilor, dar procurorul va trebui să verifice, în asemenea 

cazuri, corecta întocmire a actului de procedură. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

 

Penal NCPP 305 Este eliminată etapa actelor premergătoare, iar urmărirea penală debuteaza 

in rem, cu investigarea faptei,  pe baza unui act legal de sesizare şi în lipsa 

cazurilor care împiedică exercitarea acţiunii penale.  Investigarea 

persoanei intervine într-o a doua etapă, după identificarea suspecţilor.  Se 

simplifică astfel activitatea de urmărire penală, eliminându-se obligaţia 

procurorului de a se pronunţa prin rezoluţie asupra propunerii motivate a 

organelor de cercetare penală.  

necuantificabil  

(absolut) 

reducere imediată mică 

 

                                                      

 

149 Potrivit Proiectului LPA NCPP, procesul-verbal de consemnare se încheie și în cazul citării prin mijloace electronice (art.77), ceea ce poate genera o creștere a gradului de încărcare. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 305 Începerea urmăririi penale se dispune prin ordonanţă motivată a organului 

de cercetare penală, supusă confirmării procurorului.  Se elimină 

necesitatea motivării confirmării, iar termenul de confirmare crește de la 

48 de ore la 5 zile.  Se poate deduce o reducere a activității birocratice a 

procurorului, corelat cu o perioadă mai mare de analiză pe fond a soluției 

organului de cercetare penală. 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată mică 

 

Penal NCPP 308 Se introduce o nouă procedură în cursul urmăririi penale, administrarea 

anticipată a probelor în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, la cererea 

procurorului, care concretizează o nouă atribuție a procurorului în timpul 

urmăririi penale.  Accesul la această procedură va permite optimizarea 

activității de urmărire penală în acele cazuri în care există riscul 

dispariției unor probe, dar presupune și activități suplimentare ale 

procurorului (redactare acte, susținerea cererilor în fața judecătorului de 

drepturi și libertăți). 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 305-311 Se elimină procedura prezentării materialului de urmărire penală, ceea ce 

conduce la o simplificare a activităţii de urmărire penală şi un plus de 

celeritate. 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 314-320 NCPP simplifică soluţiile de netrimitere în judecată ce pot fi luate de 

procuror la terminarea urmăririi penale, respectiv, clasarea (ori de câte ori 

există un impediment legal pentru punerea în mişcare a acţiunii penale) şi 

renunțarea la urmărirea penală (principiul oportunității).  Se simplifică 

astfel regimul actelor întocmite de procuror, care dispune printr-o 

ordonanță motivată chiar dacă lucrările dosarului privesc mai multe fapte 

ori mai mulți suspecți sau inculpați și chiar dacă se dau acestora rezolvări 

diferite.  

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 316 Ordonanţa de clasare se comunică numai suspectului/inculpatului şi 

persoanelor interesate care au solicitat acest lucru.  Aşadar, soluția nu se 

mai comunică din oficiu persoanei vătămate, ci numai la cerere, ceea ce se 

poate traduce într-o simplificare a activității organelor de urmărire penală. 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată mică 

 

Penal NCPP 338 Se introduce obligaţia procurorilor de a comunica ordonanţa motivată prin 

care soluţionează plângerea împotriva actelor organelor de cercetare 

penală.  

Aceasta presupune ca în termenul legal de 20 de zile de la primirea 

plângerii, să se dispună atât soluţia, cât şi să se redacteze motivarea. 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Se poate anticipa o creştere a gradului de încărcare a procurorilor, în mod 

corespunzător, dar se elimină dubla comunicare, întâi a soluției, iar 

ulterior, a motivării, ceea ce poate scădea gradul de încărcare. 

Penal NCPP 341, 345 Procurorul nu participă la şedinţele în camera preliminară, procedura fiind 

scrisă.  Se reduce astfel timpul alocat reprezentării Statului în instanţă, 

pentru soluţionarea excepţiilor de procedură privind legalitatea sesizării 

instanţei, deşi poate creşte cel alocat redactării de acte, cereri, memorii. 

(Procurorul are dreptul de a răspunde în scris excepţiilor şi cererilor 

formulate de inculpat şi de celelalte părţi în procedura camerei 

preliminare). 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 374 Procedura judecăţii simplificate în cazul recunoaşterii vinovăţiei conduce 

la scăderea gradului de încărcare al procurorilor cu atribuţii de 

reprezentare în faţa instanţei de judecată. 

necuantificabil 

(absolut)  

reducere imediată mare 

 

Penal NCPP 478 - 484 NCPP reglementează acordul de recunoaştere a vinovăţiei, care se încheie 

între procuror şi inculpat în cauzele în care există un minim de probe de 

vinovăţie, însoţite de recunoaştere, cu îndeplinirea celorlalte condiţii 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere imediată mare 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = ar putea fi transpus în date valorice, dar datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică, fiind susceptibile de aplicare 

imediata; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

prevăzute de lege.  În aceste situaţii, procurorul nu mai are obligaţia de a 

administra alte probe în cauză, ceea ce conduce la o reducere a gradului de 

încărcare.  

Actul de sesizare a instanţei este acordul de recunoaştere a vinovăţiei, nou 

act al procurorului, redactarea acestuia putând şi ea conduce la o creştere a 

gradului de încărcare.  Pe de altă parte, în asemenea cazuri, procurorul nu 

mai întocmeşte rechizitoriu, astfel încât se poate considera că modificarea 

aceasta nu va produce o creştere în volumul de muncă. 
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Elemente de impact identificate pentru parchetele de pe lângă curţile de apel (volum de activitate/procurori)  

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 7 alin 2 Introducerea renunţării la exercitarea acţiunii penale 
150

 poate determina o 

scădere a gradului de încărcare al procurorilor la nivelul curţilor de apel
151

.  

Renunțarea la urmărirea penală va înlocui vechile soluţii de neîncepere a 

urmăririi penale sau de scoatere de sub urmărire penală emise în temeiul 

art.18
1
 CP. 

cuantificabil 

 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 56 Urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror în 

cazul infracţiunilor ce sunt de competenţa de primă instanţă a curţilor de 

apel. 

parţial 

cuantificabil  

creştere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 94 Se introduce dreptul de consultare a dosarului cauzei în timpul urmăririi 

penale.  Procurorul are ca atribuţie stabilirea datei şi duratei consultării, 

necuantificabil  creştere imediată necunoscută 

                                                      

 

150 Conform Proiectului LPA NCPP, cauzele aflate în cursul urmăririi penale la data intrării în vigoare NCPP rămân în competența organelor de urmărire legal sesizate,urmând a fi soluționate 

potrivit NCPP, iar sesizarea instanței se va face conform normelor de competență din NCPP (art.3 din Titlul I).  Ca atare, în perioada de tranziție, organele de urmărire penală pot instrumenta în 

continuare cauze transferate în competența de investigare a altor organe de urmărire penală, ceea ce poate conduce la o creștere temporară a gradului de încărcare. 
151 Proiectul LPA NCPP extinde sfera de aplicare a instituției renunțării la urmărirea penală, crescând maximul special al pedepsei închisorii la 7 ani, în loc de 5, astfel încât poate rezulta o reducere 

a gradului de încărcare.  
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

într-un termen rezonabil.  Procurorul poate restricționa dreptul de 

consultare a dosarului pentru o perioadă de cel mult 15 zile, motivat.  Poate 

rezulta o sporire a gradului de încărcare al procurorului, care va trebui să 

soluționeze cererile de consultare ale părților și avocaților acestora. 

(absolut)  

Penal NCPP 145 După încetarea măsurilor de supraveghere, procurorul informează în scris, 

în cel mult 10 zile, pe fiecare subiect al mandatului de măsura tehnică ce a 

fost luată în privinţa sa, aspect ce poate conduce la o creştere a volumului 

de activitate al procurorilor. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 211 În timpul urmăririi penale, procurorul este competent să dispună cele două 

noi măsuri preventive, măsura controlului judiciar şi a controlului judiciar 

pe cauțiune în mod provizoriu, pe o durată de cel mult 5 zile, aceasta fiind 

supusă controlului a posteriori al judecătorului de drepturi și libertăți.  

Așadar, procurorul va putea dispune măsura și va trebui să sesizeze în 

termen judecătorul de drepturi și libertăți, activitate ce va crește volumul 

de muncă al procurorului din cadrul parchetului de pe lângă tribunal.  

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

 

Penal NCPP 220 Procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi şi libertăţi pentru a cere 

luarea noii măsuri preventive a arestului la domiciliu, aspect ce poate de 

necuantificabil  creştere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

asemenea să conducă la o creştere a volumului de activitate la nivelul 

parchetelor de pe lângă tribunal. 

(absolut)  

Penal NCPP 257 Se simplifică procedurile de citare la urmărirea penală, NCP prevăzând 

expres posibilitatea citării verbale, urmată de consemnarea în cadrul unui 

proces-verbal semnat de persoana citată.  Simplificarea generează 

accelerarea procedurilor, dar procurorul va trebui să verifice, în asemenea 

cazuri, corecta întocmire a actului de procedură. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată mică 

 

Penal NCPP 305 Începerea urmăririi penale se dispune prin ordonanţă motivată a organului 

de cercetare penală, supusă confirmării procurorului.  Se elimină 

necesitatea motivării confirmării, iar termenul de confirmare crește de la 48 

de ore la 5 zile.  Se poate deduce o reducere a activității birocratice a 

procurorului, corelat cu o perioadă mai mare de analiză pe fond a soluției 

organului de cercetare penală. 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 305 Este eliminată etapa actelor premergătoare, iar urmărirea penală debuteaza 

in rem, cu investigarea faptei,  pe baza unui act legal de sesizare şi în lipsa 

cazurilor care împiedică exercitarea acţiunii penale.  Investigarea persoanei 

intervine într-o a doua etapă, după identificarea suspecţilor.  Se simplifică 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

astfel activitatea de urmărire penală, eliminându-se obligaţia procurorului 

de a se pronunţa prin rezoluţie asupra propunerii motivate a organelor de 

cercetare penală.  

Penal NCPP 308 Se introduce o nouă procedură în cursul urmăririi penale, administrarea 

anticipată a probelor în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, la cererea 

procurorului, care concretizează o nouă atribuție a procurorului în timpul 

urmăririi penale.  Accesul la această procedură va permite optimizarea 

activității de urmărire penală în acele cazuri în care există riscul dispariției 

unor probe, dar presupune și activități suplimentare ale procurorului 

(redactare acte, susținerea cererilor în fața judecătorului de drepturi și 

libertăți). 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 305-311 Se elimină procedura prezentării materialului de urmărire penală, ceea ce 

conduce la o simplificare a activităţii de urmărire penală şi un plus de 

celeritate. 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 314-320 NCPP simplifică soluţiile de netrimitere în judecată ce pot fi luate de 

procuror la terminarea urmăririi penale, respectiv, clasarea (ori de câte ori 

există un impediment legal pentru punerea în mişcare a acţiunii penale) şi 

renunțarea la urmărirea penală (principiul oportunității).  Se simplifică 

astfel regimul actelor întocmite de procuror, care dispune printr-o 

ordonanță motivată chiar dacă lucrările dosarului privesc mai multe fapte 

ori mai mulți suspecți sau inculpați și chiar dacă se dau acestora rezolvări 

diferite.  

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 316 Ordonanţa de clasare se comunică numai suspectului/inculpatului şi 

persoanelor interesate care au solicitat acest lucru.  Aşadar, soluția nu se 

mai comunică din oficiu persoanei vătămate, ci numai la cerere, ceea ce se 

poate traduce într-o simplificare a activității organelor de urmărire penală. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere imediată mică 

 

Penal NCPP 338 Se introduce obligaţia procurorilor de a comunica ordonanţa motivată prin 

care soluţionează plângerea împotriva actelor organelor de cercetare 

penală.  

Aceasta presupune ca în termenul legal de 20 de zile de la primirea 

plângerii, să se dispună atât soluţia, cât şi să se redacteze motivarea. 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Se poate anticipa o creştere a gradului de încărcare a procurorilor, în mod 

corespunzător, dar se elimină dubla comunicare, întâi a soluției, iar ulterior, 

a motivării, ceea ce poate scădea gradul de încărcare. 

Penal NCPP 341, 345 Procurorul nu participă la şedinţele în camera preliminară, procedura fiind 

scrisă.  Se reduce astfel timpul alocat reprezentării Statului în instanţă, 

pentru soluţionarea excepţiilor de procedură privind legalitatea sesizării 

instanţei, deşi poate creşte cel alocat redactării de acte, cereri, memorii. 

(Procurorul are dreptul de a răspunde în scris excepţiilor şi cererilor 

formulate de inculpat şi de celelalte părţi în procedura camerei 

preliminare). 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal 

 

NCPP 374 Procedurii judecăţii simplificate în cazul recunoaşterii vinovăţiei conduce 

la scăderea gradului de încărcare al procurorilor cu atribuţii de reprezentare 

în faţa instanţei de judecată
152

. 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată mare 

 

                                                      

 

152 Prin Legea nr.202/2010 a fost introdus în CPP art.320¹, care reglementează procedura judecăţii simplificate în cazul recunoaşterii vinovăţiei. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 420 NCPP reglementează ca fiind obligatorie ascultarea inculpatului prezent în 

instanţa de apel, ceea ce se poate traduce în creşterea gradului de încărcare 

a procurorilor care participă la şedinţe din cadrul parchetelor de pe lângă 

curţile de apel.  Pe fondul creşterii numărului de cauze în apel la Curţile de 

Apel, putem aprecia că intensitatea impactului poate fi mare. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 478 - 484 NCPP reglementează acordul de recunoaştere a vinovăţiei, care se încheie 

între procuror şi inculpat în cauzele în care există un minim de probe de 

vinovăţie, însoţite de recunoaştere, cu îndeplinirea celorlalte condiţii 

prevăzute de lege.  În aceste situaţii, procurorul nu mai are obligaţia de a 

administra alte probe în cauză, ceea ce conduce la o reducere a gradului de 

încărcare.  

Actul de sesizare a instanţei este acordul de recunoaştere a vinovăţiei, nou 

act al procurorului, redactarea acestuia putând şi ea conduce la o creştere a 

gradului de încărcare.  Pe de altă parte, în asemenea cazuri, procurorul nu 

mai întocmeşte rechizitoriu, astfel încât se poate considera că modificarea 

aceasta nu va produce o creştere în volumul de muncă. 

necuantificabil  

(absolut) 

reducere imediată mare 
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Elemente de impact identificate pentru PÎCCJ (volum de activitate/procurori)  

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 7 alin 2 Introducerea renunţării la exercitarea acţiunii penale
153

 poate determina o 

scădere a gradului de încărcare al procurorilor, inclusiv, teoretic, ai celor din 

cadrul parchetului de pe lângă ÎCCJ cu precizarea că majoritatea infracţiunilor 

de competenţa ÎCCJ nu întrunesc criteriile legale pentru aplicarea acestei 

instituţii.)
 154

 Renunţarea la urmărirea penală va înlocui vechile soluții de 

neîncepere a urmăririi penale sau de scoatere de sub urmărire penală emise în 

temeiul art.18
1
 CP. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 56 Urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror în cazul 

infracţiunilor ce sunt de competența de primă instanță a Înaltei Curți de 

Casație și Justiție.  

necuantificabil 

(relativ) 

creştere imediată necunoscută 

 

                                                      

 

153 Conform Proeictului LPA NCPP, cauzele aflate în cursul urmăririi penale la data intrării în vigoare NCPP rămân în competența organelor de urmărire legal sesizate,urmând a fi soluționate 

potrivit NCPP, iar sesizarea instanței se va face conform normelor de competență din NCPP (art.3 din Titlul I).  Ca atare, în perioada de tranziție, organele de urmărire penală pot instrumenta în 

continuare cauze transferate în competența de investigare a altor organe de urmărire penală, ceea ce poate conduce la o creștere temporară a gradului de încărcare. 
154 Proiectul LPA NCPP extinde sfera de aplicare a instituției renunțării la urmărirea penală, crescând maximul special al pedepsei închisorii la 7 ani, în loc de 5, astfel încât poate rezulta o reducere 

a gradului de încărcare.  
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 94 Se introduce dreptul de consultare a dosarului cauzei în timpul urmăririi 

penale.  Procurorul are ca atribuţie stabilirea datei şi duratei consultării, într-

un termen rezonabil.  Procurorul poate restricţiona dreptul de consultare a 

dosarului pentru o perioadă de cel mult 15 zile, motivat.  Poate rezulta o 

sporire a gradului de încărcare al procurorului, care va trebui să soluţioneze 

cererile de consultare ale părţilor şi avocaţilor acestora. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 145 După încetarea măsurilor de supraveghere, procurorul informează în scris, în 

cel mult 10 zile, pe fiecare subiect al mandatului de măsura tehnică ce a fost 

luată în privinţa sa, aspect ce poate conduce la o creştere a volumului de 

activitate al procurorilor. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 211 În timpul urmăririi penale, procurorul este competent să dispună cele două noi 

măsuri preventive, măsura controlului judiciar și a controlului judiciar pe 

cauţiune în mod provizoriu, pe o durata de cel mult 5 zile, aceasta fiind supusă 

controlului a posteriori al judecătorului de drepturi şi libertăți.  Așadar, 

procurorul va putea dispune măsura și va trebui să sesizeze în termen 

judecătorul de drepturi și libertăți, activitate ce va încărca volumul de muncă 

al procurorului.  

necuantificabil  

(absolut) 

anulat imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 220 Procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi şi libertăţi pentru a cere luarea 

noii masuri preventive a arestului la domiciliu, aspect ce poate de asemenea să 

conducă la o creştere a volumului de activitate la nivelul parchetului de pe 

lângă ÎCCJ. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 257 Se simplifică procedurile de citare la urmărirea penală, NCP prevăzând expres 

posibilitatea citării verbale, urmată de consemnarea în cadrul unui proces-

verbal semnat de persoana citată.  Simplificarea generează accelerarea 

procedurilor, dar procurorul va trebui să verifice, în asemenea cazuri, corecta 

întocmire a actului de procedură. 

necuantificabil  

(absolut) 

scădere imediată mică 

 

Penal NCPP 305 Este eliminată etapa actelor premergătoare, iar urmărirea penală debutează in 

rem, cu investigarea faptei, , pe baza unui act legal de sesizare și în lipsa 

cazurilor care împiedică exercitarea acțiunii penale.  Investigarea persoanei 

intervine la un moment ulterior, după identificare suspecţilor.  Se simplifică 

astfel activitatea de urmărire penală, eliminându-se obligaţia procurorului de a 

se pronunța prin rezoluție asupra propunerii motivate a organelor de cercetare 

penală.  Se poate deduce o reducere corespunzătoare a activității procurorului. 

necuantificabil  

(absolut) 

anulată imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 305 Începerea urmăririi penale se dispune prin ordonanță motivată a organului de 

cercetare penală, supusă confirmării procurorului.  Se elimină necesitatea 

motivării confirmării, iar termenul de confirmare creşte de la 48 de ore la 5 

zile.  Se poate deduce o reducere a activităţii procurorului, corelat cu o 

perioadă mai mare de analiză pe fond a soluției organului de cercetare penală. 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 308 Se introduce o nouă procedură în cursul urmăririi penale, administrarea 

anticipată a probelor în faţa judecătorului de drepturi şi libertăți, la cererea 

procurorului, care concretizează o nouă atribuție a procurorului în timpul 

urmăririi penale.  Accesul la această procedură va permite optimizarea 

activității de urmărire penală în acele cazuri în care există riscul dispariției 

unor probe, dar presupune și activități suplimentare ale procurorului 

(redactare acte, susținere în fața judecătorului). 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 305-311 Se elimină procedura prezentării materialului de urmărire penală, ceea ce 

conduce la o simplificare a activităţii de urmărire penală și un plus de 

celeritate. 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 314-320 NCPP simplifică soluţiile de netrimitere în judecată ce pot fi luate de procuror 

la terminarea urmăririi penale, respectiv, clasarea (ori de câte ori există un 

impediment legal pentru punerea în mişcare a acţiunii penale) şi renunțarea la 

urmărirea penală (principiul oportunității).  Se simplifică astfel regimul 

actelor întocmite de procuror, care dispune prin ordonanță motivată.  

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal NCPP 316 Ordonanţa de clasare se comunică numai suspectului/inculpatului şi 

persoanelor interesate care au solicitat acest lucru.  Aşadar, soluţia nu se mai 

comunică din oficiu persoanei vătămate, ci numai la cerere, ceea ce se poate 

traduce într-o simplificare a activităţii organelor de urmărire penală. 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată mică 

 

Penal NCPP 338 Se introduce obligaţia procurorilor de a comunica ordonanţa motivată prin 

care soluţionează plângerea împotriva actelor de urmărire penală.  Aceasta 

presupune ca în termenul legal de 20 de zile de la primirea plângerii, să se 

dispună atât soluţia, cât şi să se redacteze motivarea.  Se poate anticipa o 

creştere a gradului de încărcare a procurorilor, în mod corespunzător, dar se 

elimină dubla comunicare, întâi a soluţiei, iar ulterior, a motivării. 

necuantificabil  

(relativ) 

creştere imediată mică 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 341, 345 Procurorul nu participă la şedinţele în camera preliminară, procedura fiind 

scrisă.  Se reduce astfel timpul alocat reprezentării Statului în instanţă, pentru 

soluţionarea excepţiilor de procedură privind legalitatea sesizării instanţei, 

deşi poate creşte cel alocat redactării de acte, cereri, memorii. (Procurorul are 

dreptul de a răspunde în scris excepţiilor şi cererilor formulate de inculpat şi 

de celelalte părţi în procedura camerei preliminare). 

necuantificabil  

(relativ) 

reducere imediată necunoscută 

 

Penal 

 

NCPP 374 Procedurii judecăţii simplificate în cazul recunoaşterii vinovăţiei conduce la 

scăderea gradului de încărcare al procurorilor cu atribuţii de reprezentare în 

faţa instanţei de judecată
155

. 

 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată mare 

 

Penal NCPP 420 NCPP reglementează ca fiind obligatorie ascultarea inculpatului prezent în 

instanţa de apel, ceea ce se poate traduce în creşterea gradului de încărcare a 

procurorilor care participă la şedințe din cadrul parchetului de pe lângă ÎCCJ. 

necuantificabil  

(absolut) 

creştere imediată necunoscută 

 

                                                      

 

155 Prin Legea nr.202/2010 a fost introdus în CPP art.320¹, care reglementează procedura judecăţii simplificate în cazul recunoaşterii vinovăţiei. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP 478 - 484 NCPP reglementează acordul de recunoaştere a vinovăţiei, care se încheie 

între procuror şi inculpat în cauzele în care există un minim de probe de 

vinovăţie, însoţite de recunoaştere, cu îndeplinirea celorlalte condiţii 

prevăzute de lege.  În aceste situaţii, procurorul nu mai are obligaţia de a 

administra alte probe în cauză, ceea ce conduce la o reducere a gradului de 

încărcare.  

Actul de sesizare a instanţei este acordul de recunoaştere a vinovăţiei, nou act 

al procurorului, redactarea acestuia putând şi ea conduce la o creştere a 

gradului de încărcare.  Pe de altă parte, în asemenea cazuri, procurorul nu mai 

întocmeşte rechizitoriu, astfel încât se poate considera că modificarea aceasta 

nu va produce o creştere în volumul de muncă.  

necuantificabil  

(absolut)  

reducere imediată mare 
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(v). Impactul în materie penală cu privire la durata procesului penal 

Elemente de impact identificate cu privire la durata procesului penal 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a duratei procesului penal, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea duratei; 

Reducere = reducerea duratei; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea duratei 

devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra duratei procesului penal 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCPP  NCPP reglementează termene de procedură mai scurte, ceea ce va 

conduce la o sporire a gradului de celeritate în soluţionarea cauzelor şi o 

mai rapidă degrevare a rolului instanţelor. 

necuantificabil reducere imediată mare 

 

Penal NCPP 16 NCPP reglementează posibilitatea părţilor de a recurge la mediere penală, 

în situaţia infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la 

plângerea prealabilă a persoanei vătămate.  Pe durata procedurii de 

mediere, judecata este suspendată
156

. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere imediată mică 

Penal NCPP 20 NCPP reglementează posibilitatea ca, în cauzele în care există un număr 

mare de părţi civile, care nu au interese contrarii, acestea să îşi desemneze 

un reprezentant comun sau, după caz, organul judiciar să desemneze din 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere  imediată  redusă 

                                                      

 

156 Prin Legea nr.2002/2010, art.10 alin.1 lit.h din CPP a fost modificat în acelaşi sens. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a duratei procesului penal, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea duratei; 

Reducere = reducerea duratei; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea duratei 

devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra duratei procesului penal 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

oficiu un asemenea reprezentant, faţă de care să fie îndeplinite actele de 

procedură
157

. 

Penal NCPP 23 NCPP reglementează expres posibilitatea încheierii unei tranzacţii sau 

recurgerea la mediere pentru soluţionarea laturii civile, ceea ce poate 

determina o mai rapidă degrevare a rolului instanţelor, în acele cauze în 

care acţiunea civilă este alăturată celei penale
158

. 

necuantificabil 

(relativ) 

reducere  imediată redusă 

Penal NCPP 353 Partea prezentă personal, prin reprezentant sau prin apărător ales la un 

termen, precum şi partea căreia, personal, prin reprezentant sau apărător 

ales ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea 

corespondenţei i s-a înmânat în mod legal citaţia pentru un termen de 

judecată nu mai sunt citate pentru termenele ulterioare, afară de cazul în 

care prezenţa acestora este obligatorie
159

.  Ca atare, se vor elimina 

termenele intermediare pentru îndeplinirea procedurilor de citare, ceea ce 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată mare 

                                                      

 

157 Prin Legea nr.202/2010 art.174 din CPP a fost modificat în acelaşi sens. 
158 Prin Legea nr.202/2010 a fost introdus în CPP art.161, în acelaşi sens. 
159 Prin Legea nr.202/2010 art.291 CPP a fost modificat în acelaşi sens. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a duratei procesului penal, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea duratei; 

Reducere = reducerea duratei; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea duratei 

devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra duratei procesului penal 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

va conduce la reducerea duratei procedurilor. 

Penal NCPP 343 NCPP reglementează o durată maximă de 30 de zile a procedurii camerei 

preliminare, de natură să reducă durata procesului penal
160

. 

necuantificabil reducere imediată mare 

Penal  NCPP 364 Judecata poate avea loc şi în lipsa inculpatului, care, schimbându-și 

adresa, nu a încunoștințat despre aceasta organele judiciare.  Mai mult, 

NCPP recunoaște inculpatului posibilitatea de a solicita judecata în lipsă, 

printr-o simplă cerere depusă la dosar, chiar și în situația în care este 

arestat, sub condiția de a fi reprezentat de avocat ales sau din oficiu.  Se 

simplifică astfel procedurile de citare si se accentuează tendinţa de 

accelerare a procedurilor. 

necuantificabil reducere imediată mare  

  

Penal  NCPP 363, 384 În etapa de judecată, NCPP nu mai prevede instituţia „restituirii cauzei la 

procuror” pentru refacerea urmăririi penale, ci reglementează expres 

transferul rolului activ de la instanţa de judecată la procuror.  Astfel în 

parțial 

cuantificabil 

reducere imediată necunoscută  

                                                      

 

160 Potrivit Proiectului LPA NCPP, durata procedurii în camera preliminară va fi de cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanță (art.97 din Titlul III). 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a duratei procesului penal, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea duratei; 

Reducere = reducerea duratei; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea duratei 

devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra duratei procesului penal 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

măsura în care procurorul nu reuşeşte să probeze acuzaţiile dincolo de 

orice îndoială judecătorul nu mai are decât în mod excepţional 

posibilitatea de a interveni pentru completarea probatoriului, iar în 

celelalte cazuri trebuie să pronunţe o soluţie de achitare.  Sunt eliminate 

astfel situaţiile în care aceeaşi cauză era trimisă succesiv între parchet şi 

instanţă. 

 

Penal NCPP 375 Probele administrate în faza de urmărire penală şi care nu sunt contestate 

de părţi nu se readministrează în cursul cercetării judecătorești, acestea 

sunt doar puse în dezbaterea contradictorie a părților 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată necunoscută  

Penal NCPP 378 Potrivit NCPP, refuzul de a da declaraţii nu poate avea consecinţe juridice 

pentru inculpat.  În astfel de situaţii instanţa dispune citirea declaraţiilor 

pe care acesta le-a dat anterior, în prezenţa avocatului său.  De asemenea, 

în situaţia în care inculpatul nu-și mai amintește ceea ce a declarat 

anterior, instanța poate cere explicații și se dispune citirea declarațiilor 

date în faza de urmărire penală. 

necuantificabil 

(absolut) 

 

reducere imediată medie 

Penal NCPP 383 În cazul în care administrarea probelor în faza de cercetare judecătorească 

nu este posibilă, după ce ascultă concluziile procurorului şi părților, 

necuantificabil reducere imediată medie 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a duratei procesului penal, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea duratei; 

Reducere = reducerea duratei; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea duratei 

devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra duratei procesului penal 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

instanța poate dispune ca acestea să nu mai fie administrate.  Dacă proba 

a fost administrată în faza de urmărire penală aceasta este pusă în discuția 

părților astfel cum a fost administrată. 

(absolut)   

Penal NCPP 388 În situaţia în care una dintre părți are mai mulți avocați, la alegerea părții, 

va pune concluzii doar unul dintre avocați.  Se reduce perioada de 

suspendare a dezbaterilor de la 15 la 3 zile 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată mică 

Penal NCPP 374 NCPP reglementează judecata simplificată în cazul recunoaşterii 

vinovăţiei.  Judecata are loc doar în baza probelor administrate în faza de 

urmărire penală, durata procesului penal reducându-se în mod 

semnificativ cu durata necesară administrării probelor
161

 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere Imediată mare 

Penal  NCPP 478-488 NCPP reglementează procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei.  

În acest caz, acordul de recunoaştere intervenit între procuror şi inculpat 

reprezintă act de sesizare a instanţei, iar instanţa se pronunţă asupra 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată necunoscută 

                                                      

 

161 Prin Legea nr.202/2010, a fost introdus în CPP art.3201, care reglementează procedura judecăţii simplificate în cazul recunoaşterii vinovăţiei. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a duratei procesului penal, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea duratei; 

Reducere = reducerea duratei; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea duratei 

devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra duratei procesului penal 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

acordului în şedinţă necontradictorie. 

Penal NCPP 407 NCPP nu mai face distincţie între situaţia părţilor care au fost prezente şi 

a celor care au lipsit de la pronunţare, cărora li se comunică o copie a 

minutei, iar după redactare, o copie a hotărârii judecătoreşti, dispoziţii 

care sunt, de asemenea, aplicabile procurorului.  Prevederea poate duce la 

creşterea duratei procesului, întrucât toate termenele căilor de atac curg 

de la comunicare.  

necuantificabil 

(absolut) 

creştere termen 

mediu 

necunoscută  

Penal NCPP 413 Potrivit NCPP, declararea apelului se face doar în scris, cu eliminarea 

posibilităţii privind declararea orală a apelului şi constatarea acestuia 

printr-un proces verbal.  Coroborată cu dispoziţiile art.407, prevederea 

poate duce la prelungirea duratei procesului.  

necuantificabil 

(relativ) 

creştere termen 

mediu 

necunoscută  

Penal  NCPP 363 NCPP reglementează expres transferul rolul activ de la instanţa de 

judecată la procuror.  Astfel în măsura în care procurorul nu reuşește să 

probeze acuzațiile dincolo de orice îndoială judecătorul nu mai are decât 

în mod excepțional posibilitatea de a interveni pentru completarea 

probatoriului, iar în celelalte cazuri trebuie să pronunțe o soluție de 

necuantificabil 

(absolut) 

reducere imediată necunoscută  
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a duratei procesului penal, chiar dacă anterior 

au fost înregistrate pe rolul instanţelor cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea duratei; 

Reducere = reducerea duratei; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea duratei 

devine mai degrabă aparentă decât efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact pe termen mediu = efecte vor fi observate odată cu 

exercitarea căilor de atac; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materia Cod 
Numărul 

articolului 
Descrierea impactului asupra duratei procesului penal 

Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

achitare.  Sunt eliminate astfel situaţiile în care aceeaşi cauză era trimisă 

succesiv între parchet şi instanţă. 

Penal NCPP 553 Calea de atac împotriva hotărârilor în materie execuţională este 

contestaţia care se soluţionează de un singur judecător de la instanţa 

superioară celei care a pronunţat hotărârea, înlocuind actualul recurs, 

judecat în complet de 3 judecători.  De asemenea, termenul de exercitare 

a căii de atac este foarte scurt, de 3 zile. 

parțial 

cuantificabil  

 

reducere imediată necunoscută  

Penal NCPP 420 NCPP reglementează ca fiind obligatorie ascultarea inculpatului prezent 

în instanţa de apel în toate situaţiile (spre deosebire de CPP care prevede 

că ascultarea inculpatului la judecata apelului sau recursului se face 

numai în situaţiile în care acesta nu a fost ascultat la instanţa de fond 

şi/sau apel precum şi atunci când aceste instanțe nu au pronunțat 

împotriva inculpatului o hotărâre de condamnare), ceea ce se poate duce 

la o prelungire a duratei procesului penal în apel. 

necuantificabil  

(absolut) 

 

creştere imediată necunoscută  
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(vi). Impactul identificat asupra numărului de dosare la nivelul serviciului de probaţiune162 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a gradului de încărcare, chiar dacă anterior au 

fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea gradului de încărcare; 

Reducere = reducerea gradului de încărcare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea gradului de 

încărcare devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra gradului de încărcare (număr cauze) Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCP 83-90 Noua reglementare a instituției amânării aplicării pedepsei 

presupune creșterea potențială a numărului de cauze în care va fi 

necesară intervenția serviciilor de probațiune în etapa de 

executare a hotărârilor penale.  

necuantificabil 

(absolut) 

creștere întârziat mare 

Penal NCP 99-106 Noile prevederi în materia liberării condiționate și, în special, 

cele privind implicarea consilierilor de probațiune, pot genera o 

creștere a numărului de cauze în care va fi necesară intervenția 

serviciilor de probațiune în etapa de executare a hotărârilor 

penale.  

necuantificabil 

(absolut) 

creștere întârziată mare 

                                                      

 

162 Având în vedere că o parte a activităţii consilierilor de probaţiune (şi anume întocmirea rapoartelor de evaluare) nu se finalizează întotdeauna cu înregistrarea unor dosare, Consultantul va avea în 

vedere, în cadrul Raportului Interimar III, în analiza necesarului de resurse umane la nivelul serviciilor de probaţiune, şi numărul de rapoarte de evaluare întocmite de consilierii de probaţiune. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea 

adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date 

relevante cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a gradului de încărcare, chiar dacă anterior au 

fost înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante 

Creştere = creşterea gradului de încărcare; 

Reducere = reducerea gradului de încărcare; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea gradului de 

încărcare devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra gradului de încărcare (număr cauze) Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCP 113-135 Modificările în materia regimului sancționator al minorilor și, în 

special, noul regim al măsurilor educative necustodiale pot 

genera o creștere a numărului de cauze în care va fi necesară 

intervenția serviciilor de probațiune în etapa de executare a 

hotărârilor penale. 

necuantificabil 

(absolut) 

creștere imediată necunoscută 

Penal NCP 91-98 Consecinţă a noilor prevederi în materia suspendării executării 

pedepsei sub supraveghere, se anticipează creşterea numărului de 

cauze în care va fi necesară intervenţia serviciilor de probaţiune 

în etapa de executare a hotărârilor penale. 

necuantificabil 

(absolut) 

creştere imediată mare 
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(vii). Impactul identificat asupra volumului de activitate la nivelul serviciului de probaţiune 

LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date relevante 

cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă. 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCP 83-90 Grad suplimentar de încărcare pentru serviciile de probațiune rezultă în 

legătură cu noua instituție a amânării aplicării pedepsei, introdusă de 

NCP.  Noua reglementare presupune un volum de muncă mai mare 

pentru consilierii de probațiune care supraveghează reabilitarea 

persoanelor față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei pe 

durata termenului de supraveghere de 2 ani prevăzut de lege.
163

 

necuantificabil 

(absolut) 

creștere întârziat mare 

Penal NCP 91-98 Consecință a noilor prevederi în materia suspendării executării 

pedepsei sub supraveghere, se anticipează creșterea rolului și 

atribuțiilor serviciilor de probațiune în materie execuțional-penală, 

ceea ce va genera, cel mai probabil, nevoia de a asigura personal 

calificat
164

. 

cuantificabil creștere întârziat mare 

                                                      

 

163 Pentru detalii asupra dispozițiilor NCP privind instituția amânării aplicării pedepsei, a se vedea Raportul Interimar I, sub-secțiunea 3(1) d 
164 Pentru detalii asupra dispozițiilor NCP privind instituția suspendării executării pedepsei sub supraveghere, a se vedea Raportul Interimar I, sub-secțiunea 3(1) d 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date relevante 

cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă. 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCP 99-106 Noile prevederi în materia liberării condiționate și, în special, cele 

privind implicarea consilierilor de probațiune, au ca efect scontat 

eficientizarea procesului de reintegrare socială a condamnaților și 

evitarea recidivei
165

.  

cuantificabil creștere întârziată mare 

                                                      

 

165 Pentru detalii asupra dispozițiilor NCP privind instituția liberării condiționate, a se vedea Raportul Interimar I, sub-secțiunea 3(1) d. 
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LEGENDĂ 

Cuantificabil = se poate concretiza în date valorice, atunci când există statistici disponibile; 

Parţial cuantificabil = poate fi transpus în date valorice, cu privire la care datele statistice fie lipsesc parţial, fie nu reflectă integral modificarea adusă; 

Necuantificabil (absolut) = include acele elemente de impact  (i) noi pentru sistemul judiciar din România, motiv pentru care nu există date relevante 

cu privire la elementele respective,  (ii) care, din cauza naturii lor, fac imposibilă o estimare a volumului de activitate, chiar dacă anterior au fost 

înregistrate cauze de acelaşi tip; 

Necuantificabil (relativ) = ar putea fi întocmite estimări, dar nu au fost identificate, până la acest moment, date relevante. 

Creştere = creşterea volumului de activitate; 

Reducere = reducerea volumului de activitate; 

Orientare necunoscută = direcţia modificării este 

imposibil de estimat pentru moment; 

Orientare anulată = diferite trăsături cu orientări 

opuse prin prisma cărora modificarea volumului 

de activitate devine mai degrabă aparentă decât 

efectivă. 

Impact imediat = simplifică sau schimbă reglementările 

utilizate în prezent în practică; 

Impact întârziat = atribuit tuturor acelor elemente de impact 

noi, care nu sunt utilizate în prezent. 

Intensitatea 

impactului = 

amploarea 

impactului 

Materie Cod Numărul 

articolului 

Descrierea impactului asupra volumului de activitate Determinarea 

cuantificabilităţii 

impactului 

Orientarea 

modificării 

Aplicabilitate 

în timp 

Intensitatea 

impactului 

Penal NCP 113-135 Modificările în materia regimului sancționator al minorilor și măsurile 

educative acordă un rol esențial serviciilor de probațiune, care asigură 

managementul de caz, supraveghează si coordonează executarea 

acestor masuri.   În timp ce supravegherea nu presupune o implicare 

directă a serviciului de probaţiune, asistarea zilnică presupune o 

intervenţie activă a serviciului de probaţiune, care stabilește programul 

zilnic al minorului.  Gradul de încărcare poate creşte şi mai mult 

datorită eliminării complete la pedepsele aplicabile minorilor care 

răspund penal, în favoarea masurilor educative.  Luarea măsurilor 

educative neprivative de libertate se va baza pe un raport de evaluare 

întocmit de serviciul de probaţiune. 

cuantificabil creștere imediată mare 
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2. Identificarea tipurilor de impact generate de Noile Coduri la nivelul organizării 

judiciare – impactul asupra atribuţiilor aferente funcţiilor cheie  

2.1. Introducere 

Scopul acestei secţiuni este acela de a oferi o prezentare generală a modificărilor de atribuţii ce vor apărea 

la nivelul funcţiilor cheie din sistemul judiciar, ca urmare a implementării Noilor Coduri.     

Rezultatele analizei asupra schimbării de atribuţii sunt prezentate la nivelul fiecărui tip de instanţă, iar 

atribuţiile funcţiilor cheie din secţiile civile şi penale sunt indicate separat, întrucât pot exista mici 

variaţiuni.  În ceea ce priveşte parchetele, s-au elaborat prezentări separate în legătură cu schimbarea 

atribuţiilor aferente procurorilor, fără defalcări pe niveluri de instanţe, întrucât schimbările de atribuţii nu 

variază în funcţie de acest indicator.    

Funcţiile ale căror atribuţii au fost analizate sunt cele ale personalului direct implicat în activitatea 

specifică - atât magistraţii (judecători şi procurori), consilierii de probaţiune, cât şi personalul auxiliar de 

specialitate, implicat în activităţile judiciare.  În ceea ce priveşte aceste funcţii, impactul Noilor Coduri va 

consta în modificarea atribuţiilor proprii fiecărei funcţii.  Precizăm că nu au fost incluse în această analiză 

acele funcţiile care, prin natura lor şi din punct de vedere al responsabilităţilor aferente, nu sunt influenţate 

direct de implementarea Noilor Coduri.  
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Funcţii cheie la nivelul judecătoriilor 

Judecători  Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

NCC 

După analiza modificărilor prezentate în Raportul Interimar I, care indică schimbări la nivelul 

activităţii judiciare rezultând din implementarea NCC şi a NCPC, Consultantul făcut 

următoarele comentarii:   

1. Nu vor avea loc schimbări semnificative în legătură cu atribuţiile cheie ale judecătorilor 

(prin atribuţii se face referire la îndatoririle principale ale judecătorilor în cadrul procesului 

civil, spre exemplu: soluţionarea cauzelor, redactarea hotărârilor, autorizarea altor părţi 

implicate în procesul civil, în vederea aducerii la îndeplinire a anumitor obligaţii).  

Cu toate acestea, există numeroase aspecte noi importante care trebuie să fie luate în calcul în 

legătură cu atribuţiile existente.  Acestea trebuie să fie menţionate, deşi nu modifică esenţial 

atribuţiile judecătorilor, întrucât necesită o cunoaştere aprofundată a Noilor Coduri, în vederea 

instrumentării corespunzătoare a unor astfel de cazuri.  Acest lucru este valabil, de exemplu, 

pentru anumite activităţi aferente procedurii de executare silită, cum ar fi aprobarea exercitării 

drepturilor părinteşti sau reevaluarea unor măsuri privind minorul.    

2. Există anumite schimbări la nivelul activităţii judiciare care vor schimba modul de 

desfăşurare sau momentul în care se desfăşoară anumite activităţi în cadrul procesului civil.  

Acestea au în principal legătură cu asigurarea celerităţii procesului civil.  În cele ce urmează 

sunt enumerate câteva exemple în acest sens:   

a) analiza cererilor, întâmpinărilor sau răspunsurilor la întâmpinare, înainte de citarea părţilor 

la primul termen; solicitarea de modificare a cererilor în scris, înainte de primul termen (etapa 

cercetării procesului);   

b) stabilirea termenului pentru prima înfăţişare, care nu trebuie să aibă loc mai târziu de 20 

zile de la data finalizării etapei scrise a  procesului.  Notăm că prin art.13 pct.40 din Proiectul 

LPA NCPC se propune modificarea dispoziţiilor art.196 alin.(3) şi alin.(4) din NCPC, în 

sensul stabilirii unui termen mai lung pentru fixarea, prin rezoluţie, a datei primei înfăţişări, 

atunci când cauza se judecă în primă instanţă.  Potrivit acestei propuneri, judecătorul va stabili 

primul termen de judecată cel mai târziu la 40 de zile de la data finalizării etape scrise a 

procesului; .   

c) estimarea duratei procesului (i.e., cât de mult ar dura soluţionarea cauzei în primă instanţă); 

d) audierea părţilor şi luarea de decizii asupra probelor, excepţiilor, cererilor şi incidentelor, 

precum şi administrarea probelor admise în camera de consiliu, şi nu în şedinţă publică; 

e) stabilirea de termene de judecată scurte (chiar în ziua imediat următoare) în etapa de 

cercetare a procesului, atribuţie introdusă prin Legea nr.202/2010; 

f) realizarea oficiului de traducător, atunci când una dintre părţi nu cunoaşte sau nu înţelege 

limba română; 

g) cercetarea admisibilităţii cererilor de arătare a titularului dreptului şi a cererilor de chemare 

în garanţie; 

h) posibilitatea instanţei de a dispune introducerea în cauză a altor persoane, în cazurile 

prevăzute de lege, precum şi în proceduri necontencioase; 
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i) dezbaterea cauzei pe fond în şedinţă publică, în cazul în care părţile nu sunt de acord cu 

soluţionarea acesteia în camera de consiliu.   

3. Se prevede un set important de noi atribuţii pentru preşedintele judecătoriei, care va verifica 

dacă cererea de apel/recurs împotriva unei hotărâri pronunţate de judecătorie îndeplineşte 

condiţiile de formă, şi va cere recurentului să remedieze problemele de formă ale cererii, şi, de 

asemenea, va cere comunicarea către părţi a cererii de apel/recurs, a întâmpinării, a 

răspunsului la întâmpinare, înainte de a trimite dosarul complet la instanţa superioară.  

Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

NCP 

Principala schimbare cu impact asupra funcţiilor şi răspunderilor, determinată de introducerea 

NCPP este adăugarea unor noi funcţii judiciare, mai precis  judecătorul de drepturi şi libertăţi 

şi judecătorul de cameră preliminară.  

1. Principala schimbare cu impact asupra funcţiilor şi răspunderilor, determinată de 

introducerea NCPP este adăugarea unor noi funcţii judiciare, mai precis  judecătorul de 

drepturi şi libertăţi şi judecătorul de cameră preliminară.  

a) Judecătorul de drepturi şi libertăţi: atribuția principală a acestei noi instituţii va fi aceea de 

a încuviinţa actele şi măsurile de restrângere a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

persoanei în faza de urmărire penală.  Conform CP, această sarcină revenea aşa-numitului 

„judecător de serviciu” care dispunea asupra măsurilor preventive și asiguratorii  în faza de 

urmărire penală.  Această funcţie se atribuia de regulă prin rotaţie judecătorilor din cadrul 

unei anumite instanţe.   

b) Judecătorul de cameră preliminară:  atribuţia principală a acestui judecător este aceea de a 

verifica legalitatea sesizării instanţei, legalitatea urmăririi penale și legalitatea probelor 

administrate în cadrul urmăririi penale.  Remarcăm, cu privire la acest judecător, faptul că 

activitatea sa este supusă unor termene stricte de procedură, NCPP reglementând o durată de 

maximum 30 de zile a procedurii de cameră preliminară166. 

c) NCPP aduce noi reglementări în materia incompatibilității dintre categoriile de judecători 

cu atribuții în procesul penal.  

Astfel, NCPP păstrează soluția incompatibilității dintre judecătorul care dispune asupra 

măsurilor preventive și asiguratorii în etapa urmăririi penale (actualmente, judecătorul de 

drepturi și libertăți) și judecătorul de fond, consacrată prin CPP.  În plus, NCPP prevede o 

nouă incompatibilitate, între judecătorul de cameră preliminară și judecătorul de fond, care 

nu exista în CPP, unde excepțiile de procedură privind sesizarea legală a instanței, legalitatea 

urmăririi penale și legalitatea administrării probelor în timpul urmăririi penale erau 

soluționate de judecătorul fondului.  În același timp, NCPP elimină incompatibilitatea 

existentă în sistemul CPP între judecătorul care dispune asupra măsurilor preventive și 

asiguratorii în etapa urmăririi penale și judecătorul care soluționa excepțiile de procedură 

privind sesizarea legală a instanței, legalitatea urmăririi penale și legalitatea administrării 

                                                      

 

166 Potrivit Proiectului LPA NCPP, durata procedurii în camera preliminară va fi de cel mult 60 de zile de la data înregistrării 

cauzei la instanţă (Art.97 din Titlul III). 
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probelor în timpul urmăririi penale, în sensul că nu există incompatibilitate între judecătorul 

de drepturi și libertăți și judecătorul de cameră preliminară. 

d) NCPP modifică reglementarea anterioară a rolului activ al judecătorului de fond, care, în 

noua reglementare, are posibilități limitate de a interveni pentru completarea probatoriului 

administrat în cauză, corelativ cu transferul rolului activ către procuror. 

2. Există anumite schimbări la nivelul activităţii judiciare care vor afecta modul de 

desfăşurare sau momentul în care se desfăşoară anumite activităţi în cadrul procesului penal și 

care urmăresc, în principal, asigurarea caracterului echitabil și al termenului rezonabil al 

procesului penal.  În cele ce urmează sunt enumerate câteva exemple în acest sens:   

a) reglementarea unor termene mai scurte de procedură și simplificarea, în scop de 

eficientizare, a procedurilor de citare și comunicare;  

b) transferul de atribuții între judecătorul de fond și judecătorul de cameră preliminară și 

soluționarea excepțiilor de procedură vizând (în termeni generali) legala sesizare a instanței 

în afara etapei de judecată, în procedura camerei preliminare, supuse unor termene stricte de 

procedură; 

c) formele abreviate ale procesului penal, respectiv, acordul de recunoaștere a vinovăției și 

judecata simplificată în cazul recunoașterii vinovăției; 

d) reglementarea mai restrictivă a motivelor de contestație în anulare, precum și noile 

dispoziții în materia contestației la executare și, în special, a aplicării obligatorii a legii penale 

mai favorabile.  

Personal 

auxiliar de 

specialitate  

(grefierii 

implicaţi 

direct în 

instrumentarea 

cauzei)   

Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

NCC 

Analiza schimbărilor aduse de NCC şiNCPC a dat naştere următoarelor observaţii:   

1. Nu vor surveni modificări majore în legătură cu atribuţiile grefierilor (sarcinile principale 

ce trebuie efectuate de aceştia în timpul procesului civil).    

2. Singura schimbare reală care a adăugat o noutate pe lista atribuţiilor grefierilor este 

transcrierea înregistrărilor şedinţelor de judecată la cererea uneia dintre părţi.  De asemenea, 

grefierii vor avea in responsabilitate gestionarea echipamentelor pentru realizarea 

înregistrărilor de şedinţă, în baza cărora se vor realiza transcrierile, conform celor prevăzute în 

NCPC.   

3. Este de reţinut faptul că introducerea unor noi metode de citare, deşi nu schimbă atribuţia 

deja existentă, modifică modul în care aceasta este adusă la îndeplinire, şi poate necesita 

dobândirea unor abilităţi practice în vederea folosirii noilor metode.   

4.  Drept rezultat al faptului că NCPC măreşte numărul de cazuri de incompatibilitate în 

procesul civil, se adaugă o nouă răspundere în sarcina grefierilor, şi anume verificarea 

cazurilor de incompatibilitate a judecătorilor prevăzute de art.40 alin.(1) şi alin.(2) din NCPC 

şi redactarea unui referat în acest sens.    

5. O altă noutate introdusă de NCPC care implică o nouă atribuţie în sarcina grefierilor  este 

obligaţia acestora de a revizui registrele publice atunci când sunt necesare verificări pentru 

soluţionarea unor cauze.  În consecinţă, grefierii vor fi realmente implicaţi în activităţile de 



 

 

356 

 

 

verificare şi în comunicarea actelor procedurale aferente.   

Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

NCP 

A se vedea mai sus.  

Agenţi 

procedurali  

Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

NCC 

În urma analizei posibilelor implicaţii asupra atribuţiilor agenţilor procedurali aduse de Noile 

Coduri, nu s-au remarcat niciun fel de schimbări majore care să suplimenteze sau să limiteze 

îndatoririle acestora.       

Cu toate acestea, există un aspect care se califică drept schimbare a atribuţiilor; astfel, în cazul 

în care citaţia nu poate fi înmânată personal părţii, conform legii,  se prevede  obligaţia 

agentului de a depune o înştiinţare în cutia poştală a destinatarului şi de a depune citaţia 

respectivă la primărie, pentru situaţiile în care cauza este judecată de o instanţă din altă 

jurisdicţie.    

Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

NCP 

A se vedea mai sus.  
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Funcţii cheie la nivelul tribunalelor 

Judecători  Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

NCC 

După analiza modificărilor prezentate în Raportul Interimar I, care indică schimbări la nivelul 

activităţii judiciare rezultând din implementarea NCC şi a NCPC, Consultantul a făcut 

următoarele comentarii:   

1.  Ca şi în cazul judecătorilor de la nivelul judecătoriilor, nu vor avea loc schimbări 

semnificative în legătură cu atribuţiile cheie ale judecătorilor din cadrul tribunalelor.  Cu toate 

acestea, există numeroase aspecte noi importante care trebuie să fie luate în calcul în legătură 

cu atribuţiile existente, întrucât necesită o cunoaştere aprofundată a Noilor Coduri, în vederea 

instrumentării corespunzătoare a unor astfel de cazuri.  De exemplu: judecarea apelurilor 

împotriva hotărârilor instanţelor inferioare în cauzele privind procedura de executare 

menţionate mai sus. 

2. Există anumite schimbări la nivelul activităţii judiciare care vor schimba modul de 

desfăşurare sau momentul în care se desfăşoară anumite activităţi în cadrul procesului civil.  

Acestea au în principal legătură cu asigurarea celerităţii procesului civil.  În cele ce urmează 

sunt enumerate câteva exemple în acest sens:   

a) în primă instanţă, analiza cererilor, întâmpinărilor sau răspunsurilor la întâmpinare, înainte 

de citarea părţilor la primul termen; solicitarea de modificare a cererilor în scris, înainte de 

primul termen.   

b) în primă instanţă, stabilirea termenului pentru prima înfăţişare, care nu trebuie să aibă loc 

mai târziu de 20 zile de la data finalizării etapei cercetării procesului.  Notăm că prin art.13 

pct.40 din Proiectul LPA NCPC se propune modificarea dispoziţiilor art.196 alin.(3) şi 

alin.(4) din NCPC, în sensul stabilirii unui termen mai lung pentru fixarea, prin rezoluţie, a 

datei primei înfăţişări, atunci când cauza se judecă în primă instanţă.  Potrivit acestei 

propuneri, judecătorul va stabili primul termen de judecată cel mai târziu la 40 de zile de la 

data finalizării etape scrise a procesului; 

c) în apel/recurs, stabilirea unui termen pentru prima înfăţişare, care nu trebuie să aibă loc mai 

târziu de 20 zile de la data la care preşedintele tribunalului, după primirea dosarului complet 

de la instanţa inferioară, dispune constituirea unui complet în mod aleatoriu şi stabilirea unui 

termen; 

d) în apel/recurs, respingerea cererii de apel/recurs ca inadmisibilă atunci când se constată că 

s-a formulat o cale de atac greşită; 

e) estimarea duratei procesului (i.e., cât de mult ar dura soluţionarea cauzei în primă instanţă, 

apel sau recurs); 

f) în primă instanţă, precum şi în apel/recurs, audierea părţilor şi luarea de decizii asupra 

probelor, excepţiilor, cererilor şi incidentelor, precum şi administrarea probelor admise în 

camera de consiliu, şi nu în şedinţă publică; 

g) în primă instanţă, apel sau recurs, stabilirea de termene de judecată  scurte (chiar în ziua 

imediat următoare) în etapa de cercetare a procesului, atribuţie care a fost introdusă prin 

Legea nr.202/2010; 



 

 

358 

 

 

h)  în primă instanţă, apel sau recurs, realizarea oficiului de traducător, atunci când una dintre 

părţi nu cunoaşte sau nu înţelege limba română; 

i) în primă instanţă, cercetarea admisibilităţii cererilor de arătare a titularului dreptului şi a 

cererilor de chemare în garanţie; 

j) în primă instanţă, posibilitatea instanţei de a dispune introducerea în cauză a altor persoane, 

în cazurile prevăzute de lege, precum şi în proceduri necontencioase; 

h) dezbaterea cauzei pe fond în şedinţă publică, în cazul în care părţile nu sunt de acord cu 

soluţionarea acesteia în camera de consiliu. 

3. Se prevede un set important de noi atribuţii pentru preşedintele tribunalului, care va verifica 

dacă cererea de apel/recurs împotriva unei hotărâri pronunţate de tribunal îndeplineşte 

condiţiile de formă, şi va cere recurentului să remedieze problemele de formă ale cererii, şi de 

asemenea, va dispune comunicarea către părţi a cererii de apel, a întâmpinării, a răspunsului la 

întâmpinare, înainte de a trimite dosarul complet la instanţa superioară.  În schimb, judecătorii 

tribunalelor sunt degrevaţi de atribuţiile privind verificarea şi asigurarea îndeplinirii 

condiţiilor de formă în ceea ce priveşte cererile de apel împotriva hotărârilor pronunţate de 

judecătorii, precum şi îndeplinirea procedurilor de citare a părţilor în apel, care sunt 

transferate, în baza noilor reglementări, preşedinţilor de judecătorii.  

Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

NCP 

Principala schimbare cu impact asupra funcţiilor şi răspunderilor, cauzată de introducerea 

NCPP este adăugarea unor noi funcţii judiciare, mai precis  judecătorul de drepturi şi libertăţi 

şi judecătorul de cameră preliminară.  Alte modificări semnificative sunt asociate noilor 

reglementări în materia competenței și căilor de atac.  

1. Principala schimbare cu impact asupra funcţiilor şi răspunderilor, determinată de 

introducerea NCPP este adăugarea unor noi funcţii judiciare, mai precis  judecătorul de 

drepturi şi libertăţi şi judecătorul de cameră preliminară.  

a) Judecătorul de drepturi şi libertăţi: atribuția principală a acestei noi instituţii va fi aceea de 

a încuviinţa actele şi măsurile de restrângere a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

persoanei în faza de urmărire penală.  Conform CP, această sarcină revenea aşa-numitului 

„judecător de serviciu” care dispunea asupra măsurilor preventive și asiguratorii  în faza de 

urmărire penală.  Această funcţie se atribuia de regulă prin rotaţie judecătorilor din cadrul 

unei anumite instanţe.   

b) Judecătorul de cameră preliminară:  atribuţia principală a acestui judecător este aceea de a 

verifica legalitatea sesizării instanţei, legalitatea urmăririi penale și legalitatea probelor 

administrate în cadrul urmăririi penale.  Remarcăm, cu privire la acest judecător, faptul că 

activitatea sa este supusă unor termene stricte de procedură, NCPP reglementând o durată de 

maximum 30 de zile a procedurii de cameră preliminară167. 

                                                      

 

167 Potrivit Proiectului LPA NCPP, durata procedurii în camera preliminară va fi de cel mult 60 de zile de la data înregistrării 

cauzei la instanţă (Art.97 din Titlul III). 
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c) NCPP aduce noi reglementări în materia incompatibilității dintre categoriile de judecători 

cu atribuții în procesul penal.  

Astfel, NCPP păstrează soluția incompatibilității dintre judecătorul care dispune asupra 

măsurilor preventive și asiguratorii în etapa urmăririi penale (actualmente, judecătorul de 

drepturi și libertăți) și judecătorul de fond, consacrată prin CPP.  În plus, NCPP prevede o 

nouă incompatibilitate, între judecătorul de cameră preliminară și judecătorul de fond, care 

nu exista în CPP, unde excepțiile de procedură privind sesizarea legală a instanței, legalitatea 

urmăririi penale și legalitatea administrării probelor în timpul urmăririi penale erau 

soluționate de judecătorul fondului.  În același timp, NCPP elimină incompatibilitatea 

existentă în sistemul CPP între judecătorul care dispune asupra măsurilor preventive și 

asiguratorii în etapa urmăririi penale și judecătorul care soluționa excepțiile de procedură 

privind sesizarea legală a instanței, legalitatea urmăririi penale și legalitatea administrării 

probelor în timpul urmăririi penale, în sensul că nu există incompatibilitate între judecătorul 

de drepturi și libertăți și judecătorul de cameră preliminară. 

d) NCPP modifică reglementarea anterioară a rolului activ al judecătorului de fond, care, în 

noua reglementare, are posibilități limitate de a interveni pentru completarea probatoriului 

administrat în cauză, corelativ cu transferul rolului activ către procuror. 

e) NCPP reglementează diferit competența de primă instanță a tribunalului, prevăzând 

transferul unor cauze (în special între judecătorii, care soluționează în general infracțiunile 

mai puțin grave, și tribunale, care soluționează infracțiuni mai severe).  În același timp, 

tribunalele nu mai soluționează apeluri și recursuri, ci numai cauze în primă instanță și, ca 

excepție, noua cale de atac a contestației, în materiile prevăzute de lege, astfel cum am 

detaliat în cele ce urmează. 

f) Tribunalele exercită controlul judiciar asupra hotărârilor pronunțate la nivelul judecătoriei 

în ceea ce privește încheierile judecătorului de drepturi și libertăți și, respectiv, judecătorului 

de cameră preliminară și judecătorului de fond în materia măsurilor preventive și asiguratorii 

în cursul judecății, precum și în materia contestației la executare.  Noua cale de atac a 

contestației se soluționează în complet de 1 judecător, spre deosebire de apelul (2 judecători) 

sau recursul (3 judecători) anterioare. 

2. Există anumite schimbări la nivelul activităţii judiciare care vor afecta modul de 

desfăşurare sau momentul în care se desfăşoară anumite activităţi în cadrul procesului penal și 

care urmăresc, în principal, asigurarea caracterului echitabil și al termenului rezonabil al 

procesului penal.  În cele ce urmează sunt enumerate câteva exemple în acest sens:   

a) reglementarea unor termene mai scurte de procedură și simplificarea, în scop de 

eficientizare, a procedurilor de citare și comunicare;  

b) transferul de atribuții între judecătorul de fond și judecătorul de cameră preliminară și 

soluționarea excepțiilor de procedură vizând (în termeni generali) legala sesizare a instanței 

în afara etapei de judecată, în procedura camerei preliminare, supuse unor termene stricte de 

procedură; 

c) formele abreviate ale procesului penal, respectiv, acordul de recunoaștere a vinovăției și 
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judecata simplificată în cazul recunoașterii vinovăției; 

d) reglementarea mai restrictivă a motivelor de contestație în anulare, precum și noile 

dispoziții în materia contestației la executare și, în special, a aplicării obligatorii a legii penale 

mai favorabile.  

Personal 

auxiliar de 

specialitate  

(grefierii 

implicaţi 

direct în 

instrumentarea 

cauzei)   

Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

NCC 

Analiza schimbărilor aduse de NCC şi NCPC a dat naştere următoarelor observaţii:   

1. Nu vor surveni modificări majore în legătură cu atribuţiile grefierilor (sarcinile principale 

ce trebuie efectuate de aceştia în timpul procesului civil).    

2. Singura schimbare reală care a adăugat o noutate pe lista atribuţiilor grefierilor este 

transcrierea înregistrărilor şedinţelor de judecată la cererea uneia dintre părţi.  De asemenea, 

grefierii vor avea in responsabilitate gestionarea echipamentelor pentru înregistrarea 

şedinţelor,  în baza cărora se vor realiza transcrierile, conform celor prevăzute în NCPC.    

3. Este de reţinut faptul că introducerea unor noi metode de citare, deşi nu schimbă atribuţia 

deja existentă, modifică modul în care aceasta este adusă la îndeplinire, şi poate necesita 

dobândirea unor abilităţi practice în vederea folosirii noilor metode.   

4.  Drept rezultat al faptului că NCPC măreşte numărul de  cazuri de incompatibilitate în 

procesul civil, se adaugă o nouă răspundere în sarcina grefierilor, şi anume verificarea 

cazurilor de incompatibilitate a judecătorilor prevăzute de art.40 alin.(1) şi alin.(2) din NCPC 

şi redactarea unui referat în acest sens.    

5. O altă noutate introdusă de NCPC care implică o nouă atribuţie în sarcina grefierilor  este 

obligaţia acestora de a revizui registrele publice atunci când sunt necesare verificări pentru 

soluţionarea unor cauze.  În consecinţă, grefierii vor fi realmente implicaţi în activităţile de 

verificare şi în comunicarea actelor procedurale aferente.   

Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

NCP 

A se vedea mai sus.  

Agenţi 

procedurali 

Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

NCC 

În urma analizei posibilelor implicaţii asupra atribuţiilor agenţilor procedurali aduse de Noile 

Coduri, nu s-au remarcat niciun fel de schimbări majore care să suplimenteze sau să limiteze 

îndatoririle acestora.       

Cu toate acestea, există un aspect care se califică drept schimbare a atribuţiilor; astfel, în cazul 

în care citaţia nu poate fi înmânată personal părţii, conform legii,  se prevede  obligaţia 

agentului de a depune o înştiinţare în cutia poştală a destinatarului şi de a depune citaţia 

respectivă la primărie, pentru situaţiile în care cauza este judecată de o instanţă din altă 

jurisdicţie.    

Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

A se vedea mai sus.  
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Funcţii cheie la nivelul curţilor de apel 

Judecători  Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

NCC 

După analiza modificărilor prezentate în Raportul Interimar I, care indică schimbări la nivelul 

activităţii judiciare rezultând din implementarea NCC şi a NCPC, Consultantul a făcut 

următoarele comentarii:   

1. Similar cu situaţia judecătorilor din cadrul judecătoriilor şi tribunalelor, nu vor avea loc 

schimbări semnificative în legătură cu atribuţiile cheie ale judecătorilor (prin atribuţii se face 

referire la îndatoririle principale ale judecătorilor în cadrul procesului civil, spre exemplu: 

soluţionarea cauzelor, redactarea hotărârilor, autorizarea altor părţi implicate în procesul civil, 

în vederea aducerii la îndeplinire a anumitor obligaţii).  Cu toate acestea, aspectele menţionate 

mai jos trebuie să fie evidenţiate prin analogie cu instanţele de grad inferior.    

2. Există anumite schimbări la nivelul activităţii judiciare care vor schimba modul de 

desfăşurare sau momentul în care se desfăşoară anumite activităţi în cadrul procesului civil.  

Acestea au în principal legătură cu asigurarea celerităţii procesului civil.  În cele ce urmează 

sunt enumerate câteva exemple în acest sens:   

a) în primă instanţă, analiza cererilor, întâmpinărilor sau răspunsurilor la întâmpinare, înainte 

de citarea părţilor la primul termen; solicitarea de modificare a cererilor în scris, înainte de 

primul termen.   

b) în primă instanţă, stabilirea termenului pentru prima înfăţişare, care nu trebuie să aibă loc 

mai târziu de 20 zile de la data finalizării etapei scrise a procesului.  Notăm că prin art.13 

pct.40 din Proiectul LPA NCPC se propune modificarea dispoziţiilor art.196 alin.(3) şi 

alin.(4) din NCPC, în sensul stabilirii unui termen mai lung pentru fixarea, prin rezoluţie, a 

datei primei înfăţişări, atunci când cauza se judecă în primă instanţă.  Potrivit acestei 

propuneri, judecătorul va stabili primul termen de judecată cel mai târziu la 40 de zile de la 

data finalizării etape scrise a procesului; 

c) în apel/recurs, stabilirea unui termen pentru prima înfăţişare, care nu trebuie să aibă loc mai 

târziu de 20 zile de la data la care preşedintele curţii de apel, după primirea dosarului complet 

de la instanţa inferioară, dispune constituirea unui complet în mod aleatoriu şi stabilirea unui 

termen; 

d) în apel/recurs, respingerea cererii de apel/recurs ca inadmisibilă atunci când se constată că 

s-a formulat o cale de atac greşită; 

e) estimarea duratei procesului (i.e., cât de mult ar dura soluţionarea cauzei în primă instanţă, 

apel sau recurs); 

f) în primă instanţă, precum şi în apel/recurs, audierea părţilor şi luarea de decizii asupra 

probelor, excepţiilor, cererilor şi incidentelor, precum şi administrarea probelor admise în 

camera de consiliu, şi nu în şedinţă publică; 

g) în primă instanţă, apel sau recurs, stabilirea de termene de judecată  scurte (chiar în ziua 

imediat următoare) în etapa de cercetare a procesului, atribuţie introdusă prin Legea 

nr.202/2010; 

h)  în primă instanţă, apel sau recurs, realizarea oficiului de traducător, atunci când una dintre 
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părţi nu cunoaşte sau nu înţelege limba română; 

i) în primă instanţă, cercetarea admisibilităţii cererilor de arătare a titularului dreptului şi a 

cererilor de chemare în garanţie; 

j) în primă instanţă, posibilitatea instanţei de a dispune introducerea în cauză a altor persoane, 

în cazurile prevăzute de lege, precum şi în proceduri necontencioase; 

k) în primă instanţă, apel sau recurs, dezbaterea cauzei pe fond în şedinţă publică, în cazul în 

care părţile nu sunt de acord cu soluţionarea acesteia în camera de consiliu. 

3. Se prevede un set important de noi atribuţii pentru preşedintele curţii de apel, care va 

verifica dacă cererea de apel/recurs împotriva unei hotărâri pronunţate de curtea de apel 

îndeplineşte condiţiile de formă, şi va cere recurentului să remedieze problemele de formă ale 

cererii, şi de asemenea, va dispune comunicarea către părţi a cererii de apel, a întâmpinării, a 

răspunsului la întâmpinare, înainte de a trimite dosarul complet la ÎCCJ.  În schimb, 

judecătorii curţii de apel sunt degrevaţi de atribuţiile privind verificarea şi asigurarea 

îndeplinirii condiţiilor de formă în ceea ce priveşte cererile de apel împotriva hotărârilor 

pronunţate de tribunale, precum şi îndeplinirea procedurilor de citare a părţilor în apel, care 

sunt transferate, în baza noilor reglementări, preşedinţilor de tribunale.  

Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

NCP 

Principala schimbare cu impact asupra funcţiilor şi răspunderilor, cauzată de introducerea 

NCPP este adăugarea unor noi funcţii judiciare, mai precis  judecătorul de drepturi şi libertăţi 

şi judecătorul de cameră preliminară.  

Alte modificări semnificative sunt asociate noilor reglementări în materia competenței și 

căilor de atac.  

1. Principala schimbare cu impact asupra funcţiilor şi răspunderilor, determinată de 

introducerea NCPP este adăugarea unor noi funcţii judiciare, mai precis  judecătorul de 

drepturi şi libertăţi şi judecătorul de cameră preliminară.  

a) Judecătorul de drepturi şi libertăţi: atribuția principală a acestei noi instituţii va fi aceea de 

a încuviinţa actele şi măsurile de restrângere a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

persoanei în faza de urmărire penală.  Conform CP, această sarcină revenea aşa-numitului 

„judecător de serviciu” care dispunea asupra măsurilor preventive și asiguratorii  în faza de 

urmărire penală.  Această funcţie se atribuia de regulă prin rotaţie judecătorilor din cadrul 

unei anumite instanţe.   

b) Judecătorul de cameră preliminară:  atribuţia principală a acestui judecător este aceea de a 

verifica legalitatea sesizării instanţei, legalitatea urmăririi penale și legalitatea probelor 

administrate în cadrul urmăririi penale.  Remarcăm, cu privire la acest judecător, faptul că 

activitatea sa este supusă unor termene stricte de procedură, NCPP reglementând o durată de 

maximum 30 de zile a procedurii de cameră preliminară168. 

                                                      

 

168 Potrivit Proiectului LPA NCPP, durata procedurii în camera preliminară va fi de cel mult 60 de zile de la data înregistrării 

cauzei la instanţă (Art.97 din Titlul III). 
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c) NCPP aduce noi reglementări în materia incompatibilității dintre categoriile de judecători 

cu atribuții în procesul penal.  

Astfel, NCPP păstrează soluția incompatibilității dintre judecătorul care dispune asupra 

măsurilor preventive și asiguratorii în etapa urmăririi penale (actualmente, judecătorul de 

drepturi și libertăți) și judecătorul de fond, consacrată prin CPP.  În plus, NCPP prevede o 

nouă incompatibilitate, între judecătorul de cameră preliminară și judecătorul de fond, care 

nu exista în CPP, unde excepțiile de procedură privind sesizarea legală a instanței, legalitatea 

urmăririi penale și legalitatea administrării probelor în timpul urmăririi penale erau 

soluționate de judecătorul fondului.  În același timp, NCPP elimină incompatibilitatea 

existentă în sistemul CPP între judecătorul care dispune asupra măsurilor preventive și 

asiguratorii în etapa urmăririi penale și judecătorul care soluționa excepțiile de procedură 

privind sesizarea legală a instanței, legalitatea urmăririi penale și legalitatea administrării 

probelor în timpul urmăririi penale, în sensul că nu există incompatibilitate între judecătorul 

de drepturi și libertăți și judecătorul de cameră preliminară. 

d) NCPP modifică reglementarea anterioară a rolului activ al judecătorului de fond, care, în 

noua reglementare, are posibilități limitate de a interveni pentru completarea probatoriului 

administrat în cauză, corelativ cu transferul rolului activ către procuror. 

e) NCPP reglementează diferit competența de primă instanță a curții de apel, în principal, 

după criteriul calității persoanei și în subsidiar, al gravității infracțiunilor.  În același timp, 

curțile de apel dobândesc competență generală de soluționare de soluționare a apelurilor 

împotriva sentințelor pronunțate în primă instanță de judecătorie și tribunal, ca singură cale 

ordinară de atac.  Ca atare, spre deosebire de sistemul CPP, în care recursurile erau 

soluționate în complet de 3 judecători, apelurile vor fi soluționate în complet de 2 judecători. 

f) Curțile de apel exercită controlul judiciar asupra hotărârilor pronunțate la nivelul 

tribunalului în ceea ce privește încheierile judecătorului de drepturi și libertăți și, respectiv, 

judecătorului de cameră preliminară și judecătorului de fond în materia măsurilor preventive 

și asiguratorii în cursul judecății, precum și în materia contestației la executare.  Noua cale de 

atac a contestației se soluționează în complet de 1 judecător, spre deosebire de apelul (2 

judecători) sau recursul (3 judecători) anterioare. 

2. Există anumite schimbări la nivelul activităţii judiciare care vor afecta modul de 

desfăşurare sau momentul în care se desfăşoară anumite activităţi în cadrul procesului penal și 

care urmăresc, în principal, asigurarea caracterului echitabil și al termenului rezonabil al 

procesului penal.  În cele ce urmează sunt enumerate câteva exemple în acest sens:   

a) reglementarea unor termene mai scurte de procedură și simplificarea, în scop de 

eficientizare, a procedurilor de citare și comunicare;  

b) transferul de atribuții între judecătorul de fond și judecătorul de cameră preliminară și 

soluționarea excepțiilor de procedură vizând (în termeni generali) legala sesizare a instanței 

în afara etapei de judecată, în procedura camerei preliminare, supuse unor termene stricte de 

procedură; 

c) formele abreviate ale procesului penal, respectiv, acordul de recunoaștere a vinovăției și 
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judecata simplificată în cazul recunoașterii vinovăției; 

d) reglementarea mai restrictivă a motivelor de contestație în anulare, precum și noile 

dispoziții în materia contestației la executare și, în special, a aplicării obligatorii a legii penale 

mai favorabile.  

Personal 

auxiliar de 

specialitate  

(grefierii 

implicaţi 

direct în 

instrumentarea 

cauzei)   

Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

NCC 

Analiza schimbărilor aduse de NCC şi de NCPC a dat naştere următoarelor observaţii, care se 

aplică şi pentru instanţele de grad inferior, după cum urmează:    

1. Nu vor surveni modificări majore în legătură cu atribuţiile grefierilor (sarcinile principale 

ce trebuie efectuate de aceştia în timpul procesului civil).    

2. Singura schimbare reală care a adăugat o noutate pe lista atribuţiilor grefierilor este 

transcrierea înregistrărilor şedinţelor de judecată la cererea uneia dintre părţi.  De asemenea, 

grefierii vor avea in responsabilitate gestionarea echipamentelor pentru înregistrarea 

şedinţelor,  în baza cărora se vor realiza transcrierile, conform celor prevăzute în NCPC.      

3. Este de reţinut faptul că introducerea unor noi metode de citare, deşi nu schimbă atribuţia 

deja existentă, modifică modul în care aceasta este adusă la îndeplinire, şi poate necesita 

dobândirea unor abilităţi practice în vederea folosirii noilor metode.   

4.  Drept rezultat al faptului că NCPC măreşte numărul de  cazuri de incompatibilitate în 

procesul civil, se adaugă o nouă răspundere în sarcina grefierilor, şi anume verificarea 

cazurilor de incompatibilitate a judecătorilor prevăzute de art.40 alin.(1) şi alin.(2) din NCPC 

şi redactarea unui referat în acest sens.    

5. O altă noutate introdusă de NCPC care implică o nouă atribuţie în sarcina grefierilor  este 

obligaţia acestora de a revizui registrele publice atunci când sunt necesare verificări pentru 

soluţionarea unor cauze.  În consecinţă, grefierii vor fi realmente implicaţi în activităţile de 

verificare şi în comunicarea actelor procedurale aferente.   

Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

NCP 

A se vedea mai sus.  

Agenţi 

procedurali 

Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

NCC 

În urma analizei posibilelor implicaţii asupra atribuţiilor agenţilor procedurali aduse de Noile 

Coduri, nu s-au remarcat niciun fel de schimbări majore care să suplimenteze sau să limiteze 

îndatoririle acestora.       

Cu toate acestea, există un aspect care se califică drept schimbare a atribuţiilor; astfel, în cazul 

în care citaţia nu poate fi înmânată personal părţii, conform legii,  se prevede  obligaţia 

agentului de a depune o înştiinţare în cutia poştală a destinatarului şi de a depune citaţia 

respectivă la primărie, pentru situaţiile în care cauza este judecată de o instanţă din altă 

jurisdicţie.       

Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

A se vedea mai sus.  
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implementarea 

NCP 
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Funcţii cheie la nivelul ÎCCJ 

Judecători  Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

NCC 

După analiza schimbărilor descrise în Raportul Interimar I, care indică schimbări la nivelul 

activităţii judiciare rezultând din implementarea NCC şi a NCPC, Consultantul a făcut 

următoarele observaţii:   

1. Similar cu situaţia judecătorilor din cadrul judecătoriilor şi tribunalelor, nu vor avea loc 

schimbări semnificative în legătură cu atribuţiile cheie ale judecătorilor (prin atribuţii se face 

referire la îndatoririle principale ale judecătorilor în cadrul procesului civil, spre exemplu: 

soluţionarea cauzelor, redactarea hotărârilor, autorizarea altor părţi implicate în procesul civil, 

în vederea aducerii la îndeplinire a anumitor obligaţii).  Cu toate acestea, aspectele menţionate 

mai jos trebuie să fie evidenţiate prin analogie cu instanţele de grad inferior.    

2. Există anumite schimbări la nivelul activităţii judiciare care vor schimba modul de 

desfăşurare sau momentul în care se desfăşoară anumite activităţi în cadrul procesului civil.  

Acestea au în principal legătură cu asigurarea celerităţii procesului civil.  În cele ce urmează 

sunt enumerate câteva exemple în acest sens:   

a) după finalizarea procedurii de filtrare şi declararea admisibilităţii în principiu a recursului, 

stabilirea termenului pentru prima înfăţişare (spre deosebire de tribunale şi curţii de apel, 

ÎCCJ nu este obligată să stabilească termenul pentru prima înfăţişare într-un anumit interval); 

b) după finalizarea procedurii de filtrare şi declararea admisibilităţii în principiu a recursului, 

soluţionarea recursului fără stabilirea unui termen sau citarea părţilor, dacă problema de drept 

care face obiectul recursului nu este controversată sau a primit în mod constant, în practică, 

aceeaşi soluţie; 

c) stabilirea de termene de judecată  scurte (chiar în ziua imediat următoare) în etapa de 

cercetare a procesului, atribuţie introdusă în premieră prin Legea nr.202/2010.   

d) estimarea duratei procesului; 

e) realizarea oficiului de traducător, atunci când una dintre părţi nu cunoaşte sau nu înţelege 

limba română; 

f) audierea părţilor şi luarea de decizii asupra probelor, excepţiilor, cererilor şi incidentelor, 

precum şi administrarea probelor admise în camera de consiliu, şi nu în şedinţă publică; 

g) soluţionare mai rapidă a cererii de suspendare a executării privind hotărârile atacate cu 

recurs sau a recursului împotriva hotărârii de soluţionare a cererii de suspendare; 

h) dezbaterea cauzei pe fond în şedinţă publică, în cazul în care părţile nu sunt de acord cu 

soluţionarea acesteia în camera de consiliu.  

3. Judecătorii ÎCCJ sunt degrevaţi de atribuţiile privind verificarea şi asigurarea îndeplinirii 

condiţiilor de formă în ceea ce priveşte cererile de recurs, precum şi a îndeplinirii procedurilor 

de citare a părţilor în recurs, care sunt transferate, în baza noilor reglementări, preşedinţilor 

instanţelor inferioare ce soluţionează cauza în primă instanţă.  

4. O altă noutate introdusă de NCPC, cu impact asupra atribuţiilor judiciare, este procedura de 

filtrare a recursului.    
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Această procedură implică îndatoriri suplimentare în sarcina preşedintelui/unui membru al 

completului /magistratului asistent (redactarea raportului, identificarea jurisprudenţei Curţii 

Constituţionale, ÎCCJ, a Curţii CEDO sau CJUE, precum şi a doctrinei relevante) din cadrul 

completului de filtru, numit să revizuiască raportul şi să se pronunţe dacă recursul este sau nu 

admisibil, apoi în baza acestei hotărâri să pronunţe o hotărâre definitivă asupra fondului 

recursului.    

5.  De asemenea, NCPC introduce procedura de pronunţare a unei hotărâri prealabile pentru 

dezlegarea unor probleme de drept, care va avea şi ea impact asupra răspunderii judiciare. 

Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

NCP 

Principala schimbare cu impact asupra funcţiilor şi răspunderilor, cauzată de introducerea 

NCPP este adăugarea unor noi funcţii judiciare, mai precis  judecătorul de drepturi şi libertăţi 

şi judecătorul de cameră preliminară. .  Alte modificări semnificative sunt asociate noilor 

reglementări în materia competenței și căilor de atac, respectiv, noile proceduri care urmăresc 

asigurarea unei practici unitare la nivelul instanțelor judecătorești. 

1. Principala schimbare cu impact asupra funcţiilor şi răspunderilor, determinată de 

introducerea NCPP este adăugarea unor noi funcţii judiciare, mai precis  judecătorul de 

drepturi şi libertăţi şi judecătorul de cameră preliminară.  

a) Judecătorul de drepturi şi libertăţi: atribuția principală a acestei noi instituţii va fi aceea de 

a încuviinţa actele şi măsurile de restrângere a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

persoanei în faza de urmărire penală.  Conform CP, această sarcină revenea aşa-numitului 

„judecător de serviciu” care dispunea asupra măsurilor preventive și asiguratorii  în faza de 

urmărire penală.  Această funcţie se atribuia de regulă prin rotaţie judecătorilor din cadrul 

unei anumite instanţe.   

b) Judecătorul de cameră preliminară:  atribuţia principală a acestui judecător este aceea de a 

verifica legalitatea sesizării instanţei, legalitatea urmăririi penale și legalitatea probelor 

administrate în cadrul urmăririi penale.  Remarcăm, cu privire la acest judecător, faptul că 

activitatea sa este supusă unor termene stricte de procedură, NCPP reglementând o durată de 

maximum 30 de zile a procedurii de cameră preliminară. 

c) NCPP aduce noi reglementări în materia incompatibilității dintre categoriile de judecători 

cu atribuții în procesul penal.  

Astfel, NCPP păstrează soluția incompatibilității dintre judecătorul care dispune asupra 

măsurilor preventive și asiguratorii în etapa urmăririi penale (actualmente, judecătorul de 

drepturi și libertăți) și judecătorul de fond, consacrată prin CPP.  În plus, NCPP prevede o 

nouă incompatibilitate, între judecătorul de cameră preliminară și judecătorul de fond, care 

nu exista în CPP, unde excepțiile de procedură privind sesizarea legală a instanței, legalitatea 

urmăririi penale și legalitatea administrării probelor în timpul urmăririi penale erau 

soluționate de judecătorul fondului.  În același timp, NCPP elimină incompatibilitatea 

existentă în sistemul CPP între judecătorul care dispune asupra măsurilor preventive și 

asiguratorii în etapa urmăririi penale și judecătorul care soluționa excepțiile de procedură 

privind sesizarea legală a instanței, legalitatea urmăririi penale și legalitatea administrării 

probelor în timpul urmăririi penale, în sensul că nu există incompatibilitate între judecătorul 



 

 

369 

 

 

de drepturi și libertăți și judecătorul de cameră preliminară. 

d) NCPP modifică reglementarea anterioară a rolului activ al judecătorului de fond, care, în 

noua reglementare, are posibilități limitate de a interveni pentru completarea probatoriului 

administrat în cauză, corelativ cu transferul rolului activ către procuror. 

e) NCPP reglementează diferit competența de primă instanță a ÎCCJ, în principal, după 

criteriul calității persoanei și în subsidiar, al gravității infracțiunilor.  În același timp, ÎCCJ nu 

va mai soluționa recursuri împotriva hotărârilor pronunțate de curtea de apel, în complet de 3 

judecători, ci apeluri, în complet de 2 judecători.  ÎCCJ va soluționa, în complet de 5 

judecători, apeluri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de Secția Penală a ÎCCJ.  

f) ÎCCJ va exercita controlul judiciar asupra hotărârilor pronunțate la nivelul curții de apel în 

ceea ce privește încheierile judecătorului de drepturi și libertăți și, respectiv, judecătorului de 

cameră preliminară și judecătorului de fond în materia măsurilor preventive și asiguratorii în 

cursul judecății, precum și în materia contestației la executare.  Noua cale de atac a 

contestației se soluționează în complet de 1 judecător, spre deosebire de apelul (2 judecători) 

sau recursul (3 judecători) anterioare.  În același timp, ÎCCJ va soluționa, în complet de 2 

judecători
169

 (de drepturi și libertăți ori de cameră preliminară, după caz), contestațiile 

împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți sau de cameră 

preliminară de la nivelul Secției Penale a ÎCCJ, respectiv, contestații împotriva judecătorului 

de fond care dispune asupra măsurilor preventive și asiguratorii în etapa de judecată în 

cazurile în competența de primă instanță a ÎCCJ. 

2. O altă noutate introdusă de NCPP cu impact asupra atribuţiilor judiciare este procedura de 

filtrare a recursului.    

Această procedură implică atribuţii suplimentare în sarcina preşedintelui/unui membru al 

completului / magistrat asistent (efectuarea procedurii de comunicare și  redactarea raportului 

asupra cererii de recurs în casație) din cadrul completului format dintr-un singur judecător -

filtru, numit să revizuiască raportul şi să se pronunţe asupra admisibilității în principiu a 

recursului în casație și, în acele cazuri în care recursul în casație a fost declarat admisibil, să îl 

soluționeze pe fond.  

3. Noi atribuții pentru judecătorii ÎCCJ și magistrații asistenți rezultă din noua procedură a 

sesizării ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri preliminare pentru dezlegarea unor 

probleme de drept (pregătirea raportului, identificarea practicii relevante a Curții 

Constituționale, ÎCCJ, CEDO și CJCE și a doctrinei relevante). 

2. Există anumite schimbări la nivelul activităţii judiciare care vor afecta modul de 

desfăşurare sau momentul în care se desfăşoară anumite activităţi în cadrul procesului penal și 

care urmăresc, în principal, asigurarea caracterului echitabil și al termenului rezonabil al 

procesului penal.  În cele ce urmează sunt enumerate câteva exemple în acest sens:   

a) reglementarea unor termene mai scurte de procedură și simplificarea, în scop de 

                                                      

 

169 Potrivit Proiectului LPA NCPP. 
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eficientizare, a procedurilor de citare și comunicare;  

b) transferul de atribuții între judecătorul de fond și judecătorul de cameră preliminară și 

soluționarea excepțiilor de procedură vizând (în termeni generali) legala sesizare a instanței 

în afara etapei de judecată, în procedura camerei preliminare, supuse unor termene stricte de 

procedură; 

c) formele abreviate ale procesului penal, respectiv, acordul de recunoaștere a vinovăției și 

judecata simplificată în cazul recunoașterii vinovăției; 

d) reglementarea mai restrictivă a motivelor de contestație în anulare, precum și noile 

dispoziții în materia contestației la executare și, în special, a aplicării obligatorii a legii penale 

mai favorabile. 

Personal 

auxiliar de 

specialitate  

(grefierii 

implicaţi 

direct în 

instrumentarea 

cauzei)   

Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

NCC 

Analiza schimbărilor aduse de NCC şi de NCPC a dat naştere următoarelor observaţii, care se 

aplică şi pentru instanţele de grad inferior, după cum urmează:    

1. Nu vor surveni modificări majore în legătură cu atribuţiile grefierilor (sarcinile principale 

ce trebuie efectuate de aceştia în timpul procesului civil).    

2. Singura schimbare reală care a adăugat o noutate pe lista atribuţiilor grefierilor este 

transcrierea înregistrărilor şedinţelor de judecată la cererea uneia dintre părţi.   De asemenea, 

grefierii vor avea in responsabilitate gestionarea echipamentelor pentru înregistrarea 

şedinţelor,  în baza cărora se vor realiza transcrierile, conform celor prevăzute în NCPC 

3. Este de reţinut faptul că introducerea unor noi metode de citare, deşi nu schimbă atribuţia 

deja existentă, modifică modul în care aceasta este adusă la îndeplinire, şi poate necesita 

dobândirea unor abilităţi practice în vederea folosirii noilor metode.   

4.  Drept rezultat al faptului că NCPC măreşte numărul de  cazuri de incompatibilitate în 

procesul civil, se adaugă o nouă răspundere în sarcina grefierilor, şi anume verificarea 

cazurilor de incompatibilitate a judecătorilor prevăzute de art.40 alin.(1) şi alin.(2) din NCPC 

şi redactarea unui referat în acest sens.    

5. O altă noutate introdusă de NCPC care implică o nouă atribuţie în sarcina grefierilor  este 

obligaţia acestora de a revizui registrele publice atunci când sunt necesare verificări pentru 

soluţionarea unor cauze.  În consecinţă, grefierii vor fi realmente implicaţi în activităţile de 

verificare şi în comunicarea actelor procedurale aferente.   

Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

NCP 

A se vedea mai sus.  

Agenţi 

procedurali 

Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

În urma analizei posibilelor implicaţii asupra atribuţiilor agenţilor procedurali aduse de Noile 

Coduri, nu s-au remarcat niciun fel de schimbări majore care să suplimenteze sau să limiteze 

îndatoririle acestora.       

Cu toate acestea, există un aspect care se califică drept schimbare a atribuţiilor; astfel, în cazul 
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NCC în care citaţia nu poate fi înmânată personal părţii, conform legii,  se prevede  obligaţia 

agentului de a depune o înştiinţare în cutia poştală a destinatarului şi de a depune citaţia 

respectivă la primărie, pentru situaţiile în care cauza este judecată de o instanţă din altă 

jurisdicţie.       

Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

NCP 

A se vedea mai sus.  
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Procurori 

Procurori  Schimbări de 

atribuţii 

generate de 

implementarea 

NCP 

În ceea ce priveşte procurorii, principala schimbare introdusă în legătură cu această funcţie este o 

nouă competenţă a procurorilor, şi anume renunţarea la exercitarea acţiunii penale.  Această 

competenţă se aplică în legătură cu punerea în mişcare a acţiunii penale; procurorul poate renunţa 

la exercitarea acţiunii penale în cazul în care consideră că nu există un interes public în realizarea 

obiectului acesteia. 

Al doilea aspect în legătură cu atribuţiile viitoare este acordul de recunoaştere a vinovăţiei: 

conform NCPP, procurorul poate încheia un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu inculpatul.  

Această opţiune este aplicabilă infracţiunilor pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea 

de cel mult 7 ani.    

Un element de noutate introdus de NCPP este faptul că procurorul sesizează judecătorul de 

drepturi şi libertăţi.   

Conform NCPP, Procurorul are opţiunea de a sesiza judecătorul de drepturi şi libertăţi pentru a 

solicita administrarea anticipată a probatoriului, în cazul în care există riscul ca anumite probe să 

nu mai poată fi administrate în faţa instanţei la o dată ulterioară.    

NCPP prevede faptul că procurorul are obligaţia de a efectua urmărirea penală într-un număr 

redus de cazuri (în cazul infracţiunilor pentru care competenţa de judecată în primă instanţă 

aparţine curţii de apel sau ÎCCJ, în cazul infracţiunilor prevăzute la art.188-191 în CP, în cazul 

infracţiunilor săvârşite cu intenţie depăşită,  urmate de decesul persoanei, precum şi în alte cazuri 

prevăzute de lege).  Competenţa generală pentru efectuarea urmăririi penale aparţine organelor de 

cercetare penală ale poliţiei judiciare, iar procurorul conduce şi controlează activitatea de urmărire 

penală.  Procurorii pot efectua orice activităţi de urmărire penală în cazurile pe care le conduc.  

Noul set de modificări referă mai ales la fluidizarea urmăririi penale din punctul de vedere al 

actelor și soluțiilor procurorului, care dispun astfel de un regim mai coerent și mai puțin 

birocratic sub imperiul NCPP. 

În ceea ce priveşte aspectele eliminate prin NCPP, este de reţinut faptul că procurorul nu mai are 

obligaţia de a prezenta inculpatului materialul de urmărire penală înainte de a sesiza instanţa.   

Cât privește procurorii care reprezintă Statul în instanță, modificările aduse atribuțiilor lor sunt 

conexate modificărilor aduse competențelor instanțelor pe lângă care funcționează respectivele 

parchete, precum și modificărilor operate în structura procedurilor penale.  Ca atare, remarcăm 

faptul că procurorii nu vor mai participa la ședințele privitoare la excepțiile de procedură, care se 

referă (în mare) la legalitatea sesizării instanței, dat fiind că acestea au fost înlocuite cu procedura 

în camera preliminară, care este scrisă.  De asemenea, observăm că s-a operat un transfel al rolului 

activ între instanță și procuror în faza de judecată.   
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Consilieri de probaţiune 

Consili

erii de 

probaţi

une  

Schimbări 

de atribuţii 

generate de 

implementar

ea NCP 

Schimbări 

de 

atribuţii 

introduse 

de NCP 

Drept rezultat al modificărilor introduse de NCP şi NCPP, vom menţiona următoarele 

aspecte legate de atribuţiile serviciului de probaţiune: 

1. NCP prevede obligația supravegherii condamnatului pe durata termenului de 

supraveghere de 2 ani, în cazul amânării aplicării pedepsei.  Noile atribuții ale consilierilor 

de probațiune se referă la: vizitarea condamnatului la domiciliu/reședință, desfășurarea 

sau, după caz, organizarea, în colaborare cu instituţii din comunitate, în vederea executării 

măsurii obligării la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, de programe 

de reintegrare socială, sesizarea instanței cu privire la obligațiile suplimentare ce pot fi 

impuse inculpatului pe durata termenului de supraveghere de 2 ani a termenului de 

supraveghere, identificarea/organizarea de activități în serviciul comunității etc. 

2. NCPP stabilește modul în care infractorul este supravegheat pe parcursul termenului de 

suspendare a executării pedepsei sub supraveghere.  Noile atribuții ale consilierilor de 

probațiune (pentru termenul de supraveghere de la 2 la 4 ani) se referă la: vizitarea 

condamnatului la domiciliu/reședință; desfășurarea sau, după caz, organizarea, în 

colaborare cu instituţii din comunitate, de programe de reintegrare socială; sesizarea 

instanței cu privire la intervenția oricăror motive care justifică fie modificarea obligațiilor 

impuse de instanță sau orice încălcare a acestora; identificarea/organizarea de activități de 

prestare a muncii neremunerate în folosul comunității. 

3. NCPP stabilește modul în care infractorul este supravegheat pe durata liberării 

condiționate.  Noile atribuții ale consilierilor de probațiune (pentru termenul de 

suspendare de la 2 la 4 ani) referă cu precădere la: vizitarea la domiciliu a condamnaților 

pentru care pedeapsa rămasă de executat depășește 2 ani; desfășurarea sau, după caz, 

organizarea, în colaborare cu instituţii din comunitate, de programe de reintegrare socială; 

sesizarea instanței cu privire la intervenția oricăror motive care justifică fie modificarea 

obligațiilor impuse de instanță sau orice încălcare a acestora; identificarea/organizarea de 

activități de prestare a muncii neremunerate în folosul comunității. 

4. Serviciul de probaţiune va pregăti referate de evaluare în baza cărora instanţa va stabili 

măsurile educative ce trebuie să fie aplicate minorilor.  Aceste referate ar trebui  să 

cuprindă propuneri privind natura şi durata programelor de reintegrare socială ce vor fi 

urmate de minor.  

5. O altă schimbare cu privire la atribuţiile serviciului de probaţiune în legătură cu minorii 

este obligaţia acestei instituţii de a coordona toate aspectele legate de executarea măsurii 

educative astfel încât să nu afecteze programul şcolar al minorului, în cazul în care se 

dispune efectuarea unui stagiu de formare civică.    

6. În sensul atribuţiei sale de a coordona activităţile aferente măsurii de asistare zilnică, 

serviciul de probaţiune trebuie să fie implicat activ, spre exemplu prin elaborarea unui 

program detaliat al minorului, a programului zilnic, prin stabilirea condiţiilor de 

desfăşurare a activităţilor, precum şi a interdicţiilor impuse minorului.       

7. Serviciul de probaţiune are sarcina de a coordona şi supraveghea modul de aplicare al 
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măsurii de „consemnare la sfârşit de săptămână”.   

8. Serviciile de probaţiune vor urmări dacă este respectată noua obligaţie, şi anume aceea 

de a efectua muncă neremunerată în folosul comunităţii.  
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3. Impactul noii legislaţii asupra resurselor umane aferente sistemului judiciar – analiză 

preliminară  

3.1. Analiza nivelului actual de resurse umane şi a volumului de activitate a 

instanţelor, parchetelor şi serviciilor de probaţiune.  Identificarea factorilor 

care influenţează necesarul de personal 

3.1.(a). Introducere 

Analizele privind volumul de activitate şi necesarul de personal în cadrul organizării actuale a sistemului 

judiciar vor servi drept punct de plecare pentru următoarele etape ale analizei, ce vizează evaluarea 

impactului de la momentul intrării în vigoare a prevederilor Noilor Coduri. 

Este necesar ca, înainte de a trece la etapa de evaluare, Consultantul să cunoască structura şi toate 

corelaţiile interne ce pot fi identificate.  Este esenţial ca datele de bază (datele statistice) să fie complete şi 

coerente şi să includă defalcări detaliate ale subcategoriilor respective.  Statisticile de calitate permit lucrul 

cu informaţii concrete, în special în ceea ce priveşte realocarea exactă a categoriilor identificate ca fiind 

afectate de prevederile Noilor Coduri.  Totodată, pe baza acestor statistici, se pot proiecta estimări realiste 

ale impactului preconizat. 

În scopul realizării uneia dintre componentele esenţiale ale acestui Proiect, respectiv estimarea impactului 

viitor asupra efectivului de personal de la nivelul instanţelor, parchetelor şi serviciilor de probaţiune, s-a 

procedat la analiza datelor actuale privind nivelul de personal şi volumul de activitate, în vederea: 

- identificării factorilor cu impact asupra necesarului de resurse umane la nivelul fiecărei instanţe şi al 

fiecărui parchet (analize de corelaţie); 

- dezvoltării instrumentelor pentru planificarea pe viitor a necesarului de personal (analize de 

regresie), pe baza factorilor de influenţă identificaţi. 

Având în vedere că nu există o reglementare specifică, prin acte normative distincte, pentru numărul de 

echivalente de normă întreagă (ENI) şi că sistemul judiciar român nu dispune de instrumente de planificare 

a necesarului de resurse umane, Consultantul a efectuat o serie de analize statistice vizând o descriere cât 

mai exactă a practicii curente şi stabilirea modului în care necesarul de personal este afectat de diverse 

variabile. 

3.1.(b). Identificarea anului de bază (de referinţă) pentru analize 

Într-o primă fază au fost analizate date statistice cu caracter general cuprinzând perioada 2007-2009 şi 

primul semestru al anului 2010.  Anul 2009 a fost selectat drept an de bază pentru analizele susmenţionate 

cu privire la factorii care influenţează necesarul de personal, deoarece datele obţinute de Consultant cu 

privire la acest an erau complete pentru scopul Proiectului. 

Întrucât analizele au presupus juxtapunerea cifrelor privind volumul de activitate şi efectivele de personal, 

precum şi a altor date cu posibilă relevanţă pentru determinarea factorilor care influenţează necesarul de 

personal, Consultantul a căutat date comparabile reprezentând astfel de informaţii, provenind din aceeaşi 

perioadă.  După compararea tuturor datelor disponibile din surse oficiale şi obţinute de la Beneficiar, anul 

2009 s-a dovedit a fi cel mai recent an întreg ce îndeplinea această condiţiediţie.  

Cu toate că erau disponibile şi o serie de statistici referitoare la primul semestru al anului 2010, nu ar fi 

fost posibilă o corelare cronologică a acestora cu celelalte informaţii puse la dispoziţia Consultantului (de 
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ex. datele privind efectivele de personal).  De asemenea, o perioadă de 6 luni nu este reprezentativă pentru 

a avea o imagine realistă a volumului de activitate al instanţelor, parchetelor şi serviciilor de probaţiune, 

aceasta nereflectând periodicitatea fluxului de dosare şi durata variată a procedurilor. 

Consultantul doreşte să sublinieze că estimarea efectivă a necesarului de personal se va realiza cu cele mai 

recente date relevante.  Astfel de date vor fi cele pe anul 2010, colectate din diverse surse disponibile.  

Pentru colectarea acestor date, care a implicat efectuarea unui studiu de specialitate la nivelul fiecărei 

instanţe şi a fiecărui serviciu de probaţiune, Consultantul a dedicat o anumită perioadă pentru obţinerea de 

dovezi relevante asupra modului în care sistemul judiciar român este afectat, în general, de diverse 

variabile.  Din acest motiv, Consultantul a utilizat date valabile pentru anul 2009, în scopul de a înţelege şi 

cuantifica relaţiile interne între numărul de magistraţi, numărul de dosare, numărul de locuitori etc. 

În practică, acest lucru înseamnă că datele pentru anul 2009, cele mai cuprinzătoare la momentul întocmirii 

Raportului, au fost utilizate exclusiv în scopul de a identifica factorii care influenţează necesarul de 

personal, şi anume variabilele care influenţează nivelul personalului în instanţe, parchete şi servicii de 

probaţiune.  Această abordare îi permite Consultantului să elimine din analize acele variabile care nu sunt 

relevante, iar faptul că această eliminare s-a bazat pe datele din anul 2009 nu are nici un impact asupra 

eliminării respective.  De exemplu, analiza asupra factorilor care influenţează necesarul de personal i-a 

arătat Consultantului că numărul de specialişti IT de la nivelul tribunalelor nu este deloc influenţat de 

numărul de judecători sau dosare aflate pe rolul acelor instanţe, ci este în strânsă corelaţie cu numărul total 

de angajaţi.  Se anticipează că această corelaţie nu se va modifica în anul 2010, iar atunci când 

Consultantul va pregăti actualizarea datelor precum şi, între timp, în pregătirea instrumentelor pentru 

crearea unui model de estimare a necesităţilor de personal, aceasta permite eliminarea variabilelor 

nerelevante din cadrul modelului (puteţi găsi informaţii mai detaliate privind metodologia modelului de 

regresie în secţiunile de mai jos ale acestui capitol). 

În scopul de a obţine un set cât mai complet şi coerent de date statistice pentru anul 2009, care să permită 

realizarea unei analize privind factorii ce influenţează necesarul de personal, au fost studiate următoarele 

surse de date esenţiale (tabelele sursă detaliate cu date statistice compilate se regăsesc în Anexa 1 la 

prezentul Raport): 

(i). Date privind efectivele de personal din sistemul judiciar 

Sursa 1.1.: Statele de funcţii şi personal ale instanţelor, furnizate de Ministerul Justiţiei (Direcţia Resurse 

Umane). 

Datele provenind din această sursă au fost utilizate în analiză pentru a obţine o imagine privind numărul 

personalului şi a identifica factorii ce influenţează necesarul de personal, fapt care, după actualizarea 

datelor la nivelul anului 2010, va permite estimarea efectivelor de personal la nivelul fiecărei instanţe. 

Agregarea datelor: ENI total la nivelul fiecărei instanţe defalcat pe funcţii, inclusiv consilieri de 

probaţiune.  Am avut la dispoziţie date detaliate şi complete pentru 45% dintre judecătorii, 44% dintre 

tribunale şi pentru 1 curte de apel.  Consultantului nu i-au fost furnizate date cu privire la ÎCCJ, aşa încât 

această instanţă nu a fost inclusă în această etapă a analizei. 

Sursa 1.2.: Statele de funcţii şi personal pentru parchete, disponibile pe pagina de internet a Ministerului 

Public: 

http://www.mpublic.ro/state_functii_TARA.htm. 

http://www.mpublic.ro/state_functii_TARA.htm
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Datele provenind din această sursă au fost utilizate în analiză pentru a obţine o imagine privind numărul de 

personal şi a identifica factorii ce influenţează necesarul de personal, fapt care va permite apoi o estimare a 

efectivelor de personal la nivelul fiecărui pachet. 

Agregarea datelor: ENI total la nivelul fiecărui parchet defalcat pe funcţii.  Am avut la dispoziţie date 

relevante pentru 100% dintre parchetele de pe lângă judecătorii, tribunale şi curţi de apel.  

(ii). Statistici privind volumul de activitate a instituţiilor judiciare 

Sursa 2.1.: Raportul privind activitatea instanţelor de judecată în anul 2009, întocmit de Consiliul Superior 

al Magistraturii, disponibil pe pagina de internet a acestei instituţii:  

http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=2301. 

Acest tip de informaţii a fost introdus în cadrul analizelor în scopul juxtapunerii cu efectivele de personal, 

deoarece a fost considerat un posibil factor cheie de influenţare a numărului de magistraţi.  Datele privind 

volumul de activitate au fost juxtapuse cu mai multe variante de reducere a personalului, în scopul de a 

evalua care funcţii depind şi care nu depind de factorul cheie constituit de volumul de activitate (aceasta se 

aplică tuturor datelor de mai jos privind volumul de activitate). 

Agregarea datelor: Volumul total de activitate, definit ca numărul de dosare rămase nesoluţionate din anul 

precedent (2008) plus numărul de dosare înregistrate în 2009, disponibil pentru fiecare instanţă din 

România. 

Nici raportul Consiliului Superior al Magistraturii, nici celelalte surse analizate nu au furnizat o clasificare 

amănunţită a dosarelor în hotărâri pronunţate în primă instanţă, apeluri sau recursuri la nivelul fiecărei 

instanţe. 

 

Sursa 2.2.: Tabelele statistice anuale privind activitatea instanţelor, pregătite de Consiliul Superior al 

Magistraturii şi puse la dispoziţia Consultantului la cererea acestuia (aşa-numitele „Centralizatoare”). 

Acest tip de informaţii a fost introdus în cadrul analizelor pentru a oferi o imagine asupra modului în care 

statisticile privind volumul de activitate se corelează cu cifrele privind efectivele de personal.  

Consultantul a ţinut cont de specificul fiecărui tip de procedură (primă instanţă, apel, recurs, etc.), pentru a 

putea reflecta ulterior modificările aduse acestor proceduri de Noile Coduri. 

Agregarea datelor: Volumul total de activitate pentru fiecare tip de instanţă, cu excepţia ÎCCJ.  Datele 

provenite din această sursă au reprezentat numărul de dosare înregistrate exclusiv la nivel naţional, 

statistici separate pentru hotărârile pronunţate în primă instanţă, apeluri şi recursuri, defalcate în funcţie de 

domeniul acestora -  civil sau penal.  De asemenea, pentru fiecare tip de cauză sau infracţiune, numărul de 

dosare a fost defalcat pe următoarele categorii: numărul de dosare rămase nesoluţionate din anul precedent, 

numărul de dosare înregistrate în anul 2009, numărul total de dosare soluţionate, nesoluţionate şi 

suspendate, numărul de dosare soluţionate în perioada dată şi metoda de soluţionare a acestora.  

 

Sursa 2.3.: Raportul privind activitatea parchetelor în anul 2009, întocmit de Consiliul Superior al 

Magistraturii, disponibil pe pagina de internet a acestei instituţii:  

http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=2302. 

http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=2301
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=2302
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Acest tip de informaţii a fost introdus în cadrul analizelor în scopul juxtapunerii cu efectivele de personal, 

deoarece a fost considerat un posibil factor cheie de influenţare a numărului de magistraţi. 

Agregarea datelor: Volumul total de activitate al tuturor parchetelor, definit ca suma lucrărilor efectuate 

(numărul de dosare soluţionate prin punerea sub acuzare, numărul de dosare finalizate cu neînceperea 

urmăririi penale; numărul de dosare finalizate cu începerea urmăririi penale; numărul de dosare finalizate 

cu încetarea urmăririi penale conform art.18 din CP; numărul de dosare penale înaintate la instanţe; 

numărul de dosare penale respinse; numărul de dosare penale suspendate; numărul de acţiuni penale 

conexate; dosarele penale nesoluţionate la sfârşitul perioadei; numărul de dosare penale cu autori 

necunoscuţi).  

Această sursă oferă informaţii cu privire la volumul total de activitate din fiecare parchet de pe lângă 

judecătorii, tribunale şi curţi de apel, fără defalcări ale activităţilor specificate.  Nu am avut la dispoziţie 

date cu privire la volumul de activitate la nivelul PÎCCJ.  

 

Sursa 2.4.: Tabelele anuale cu date statistice privind activitatea parchetelor, întocmite de Ministerul Public, 

puse la dispoziţia Consultantului la cererea acestuia. 

Datele provenind din această sursă au fost utilizate în analiză pentru a obţine o imagine asupra modului în 

care statisticile privind volumul de activitate se corelează cu cifrele privind efectivele de personal. 

Agregarea datelor: Datele disponibile pentru fiecare parchet, cu defalcări detaliate pe diverse activităţi 

specifice acestora şi pe categorii de infracţiuni.  Această sursă oferă informaţii cu privire la fiecare parchet 

de pe lângă judecătorii, tribunale şi curţi de apel.  Nu am avut la dispoziţie date cu privire la volumul de 

activitate la nivelul PÎCCJ.  

 

Sursa 2.5.: Date privind volumul de activitate la nivelul serviciului de probaţiune, furnizate de Ministerul 

Justiţiei (Direcţia de Probaţiune), la solicitarea Consultantului  

Datele provenind din această sursă au fost utilizate în analiză pentru a obţine o imagine asupra modului în 

care statisticile privind volumul de activitate se corelează cu cifrele privind efectivele de personal.. 

Agregarea datelor: Datele disponibile la nivelul tribunalelor în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea 

consilierii de probaţiune.  Informaţii detaliate disponibile cu privire la numărul de persoane aflate sub 

supravegherea fiecărui serviciu de probaţiune, defalcate pe categorii - adulţi şi minori.  Informaţii 

suplimentare cu privire la evenimentele constatate pe tot parcursul anului, la nivelul persoanelor 

supravegheate (persoane supravegheate reţinute, eliberate, persoane supravegheate care au comis 

infracţiuni pe durata supravegherii etc.). 

 

Am identificat o sursă suplimentară de informaţii privind volumul de activitate cu doar câteva săptămâni 

înainte de depunerea acestui document la Beneficiar, respectiv baza de date electronică a Ministerului 

Justiţiei – sistemul ABAC.  Categoriile de date utilizate de ABAC sunt similare celor furnizate de Sursa 

2.2., dar sunt disponibile la nivel de instanţă.  Există însă astfel de date doar pentru perioada care începe cu 

anul 2010.  
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Aceste date sunt disponibile în formă brută (şi nu în formă agregată) şi – conform specialiştilor din cadrul 

Departamentului de IT al Ministerului Justiţiei – este posibil ca nu toate instanţele să introducă în sistem 

informaţii privind activităţile proprii.  Ataşăm acestui raport, ca Anexa 6, lista instanţelor care nu au 

furnizat, în tot sau în parte, sistemului ABAC date privind numărul de dosare în anul 2010. 

La momentul întocmirii Raportului Interimar II, Consultantul a considerat datele ABAC ca fiind 

suplimentare (utilizabile în absenţa altor surse).  După cum am menţionat mai sus, în cursul analizelor 

descrise în acest capitol al Raportului, Consultantul a făcut eforturi în scopul de a extrage datele relevante 

din sistemul ABAC şi a solicita fiecărei instanţe şi fiecărui parchet date suplimentare pe anul 2010, pentru 

a realiza o prelucrare suplimentară.  

Este foarte posibil ca sursa ABAC de date statistice să fie utilizată de către Consultant mult mai mult în 

vederea pregătirii Raportului Interimar III, şi în special pentru detalierea tipurilor de impact descrise în 

prezentul Raport, precum şi pentru actualizarea datelor la nivelul anului 2010. 

(iii). Date demografice 

Sursa 3.1.: Date cu privire la populaţia (numărul de cetăţeni români) din raza teritorială a fiecărei instanţe, 

furnizate de Gallup, pe baza datelor statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică din România. 

Datele privind populaţia, provenite din această sursă, au îmbogăţit analizele cu elemente din afara 

sistemului judiciar propriu-zis, elemente care sunt însă factori standard utilizaţi pentru evaluarea numărului 

de angajaţi la nivelul instituţiilor publice ce prestează servicii la nivel local cetăţenilor.  

Agregarea datelor: Numărul de locuitori din raza teritorială a fiecărei instanţe, prezentat pentru toate 

gradele de jurisdicţie (agregarea a fost ajustată în funcţie de competenţa teritorială a instanţei şi de 

competenţa teritorială a instanţelor inferioare).  Teoretic, numărul total de locuitori din raza teritorială a 

judecătoriilor, tribunalelor şi a curţilor de apel ar trebui să fie întotdeauna identic cu numărul cetăţenilor 

români din acea zonă.  Din cauza faptului că diviziunea teritorială a ţării aplicată de Institutul Naţional de 

Statistică variază faţă de competenţa teritorială în sistemul judiciar, cifrele nu corespund întotdeauna în 

proporţie de 100%. 

 

Sursa 3.2.: Date privind populaţia urbană (numărul de cetăţeni români) din raza teritorială a fiecărei 

instanţe, furnizat de Gallup pe baza datelor statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică  

Datele provenind din această sursă au îmbogăţit analiza efectuată cu elemente din afara sistemului judiciar 

propriu-zis, elemente care sunt însă factori standard utilizaţi pentru evaluarea numărului de angajaţi la 

nivelul instituţiilor publice ce prestează servicii la nivel local cetăţenilor; accesul mai facil al cetăţenilor 

din zonele urbane la sistemul judiciar este un posibil factor ce influenţează volumul de activitate a 

instanţelor; de asemenea, nivelul mai ridicat al criminalităţii observat în zonele urbane ale Europei 

constituie un posibil factor ce influenţează volumul de activitate a parchetelor. 

Agregarea datelor: Numărul populaţiei din zonele urbane aflate în raza teritorială a fiecărei instanţe trebuie 

să corespundă tuturor gradelor de jurisdicţie (astfel, agregarea a fost ajustată în funcţie de competenţa 

teritorială a instanţei şi de competenţa teritorială a instanţelor inferioare).  
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Sursa 3.3.: Datele privind numărul societăţilor active din raza teritorială a instanţelor, furnizate de Gallup, 

pe baza datelor statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică 

Datele provenind din această sursă au îmbogăţit analiza efectuată cu variabile din afara sistemului judiciar 

propriu-zis, dar care sunt factori standard utilizaţi pentru evaluarea numărului de angajaţi la nivelul 

instituţiilor publice ce prestează servicii la nivel local cetăţenilor; din datele statistice furnizate de Consiliul 

Superior al Magistraturii rezultă că litigiile comerciale reprezintă o parte semnificativă din totalul 

dosarelor civile aflate pe rolul instanţelor din România.  

Agregarea datelor: Numărul de societăţi active din raza teritorială a fiecărei instanţe, prezentate pentru 

toate tribunalele şi curţile de apel.  Nu au fost furnizate date statistice cu privire la teritoriile mai mici, 

aflate în raza judecătoriilor. 

 

În baza surselor de date menţionate mai sus - date publice sau puse la dispoziţia Consultantului - s-a 

efectuat o selecţie de date cheie.  Cu această ocazie, s-a constatat faptul că doar o parte din datele obţinute 

din sursele identificate mai sus a întrunit cerinţele de calitate necesare, respectiv a avut un caracter 

complet, pentru  a fi utilizate în vederea identificării tuturor factorilor ce influenţează necesarul de 

personal.    

Tabelele de date din Anexa 1 la acest Raport prezintă informaţiile selectate, care au fost acceptate în 

vederea unei analize ulterioare.    

3.1.(c). Descrierea metodelor statistice aplicate 

Consultantul a utilizat metode de statistică aplicată consacrate, în vederea asigurării instrumentelor 

necesare pentru determinarea precisă a relaţiilor dintre variabile.  Aceste metode sunt destinate să susţină 

analizele propriu-zise şi să permită calcularea unor estimări reale ale impactului identificat.    

Consultantul a efectuat analize de corelaţie şi regresie în baza datelor selectate din sursele disponibile.    

Analizele de corelaţie au avut scopul de:  

- a identifica factorii de influenţă a necesarului de personal (judecători, procurori, consilieri de 

probaţiune şi personalul auxiliar din cadrul instituţiilor judiciare), excluzând seturile de date care s-

au dovedit a nu avea legătură cu gradul de ocupare a posturilor; 

- a aplica aceşti factori pentru crearea de modele statistice, explicând modul în care modificarea 

factorilor de influenţă a necesarului de personal poate avea impact asupra numărului de angajaţi.    

Analiza de regresie a urmărit să dezvolte modelele statistice menţionate mai sus.   

Prezentăm în continuare mai multe detalii în legătură cu metodologiile aplicate, precum şi rezultatele 

obţinute în baza analizelor efectuate de Consultant.   

(i). Analiza de corelaţie 

Corelaţia este una dintre cele mai frecvent utilizate şi mai fiabile tehnici statistice, care evidenţiază dacă 

există o legătură între perechile de variabile şi cât de strânsă este această legătură.  Corelaţia reprezintă 

gradul în care două sau mai multe cantităţi sunt asociate liniar.  Într-un grafic bidimensional, gradul de 



 

 

381 

 

 

corelaţie dintre valorile de pe cele două axe este cuantificat cu ajutorul aşa-numitului coeficient de 

corelaţie.  

Există mai multe tehnici de corelaţie.  Cel mai des utilizat coeficient de corelaţie este coeficientul Pearson 

(„Coeficientul r al lui Pearson").  Testul pe care se bazează această măsurare a corelaţiei evaluează gradul 

legăturii monotone dintre cele două variabile.  Coeficientul r al lui Pearson variază de la  -1 la 1, unde 0 

reprezintă absenţa relaţiei, iar 1 reprezintă o relaţie pozitivă perfectă.  Cu cât coeficientul r este mai 

aproape de +1 sau de -1, cu atât sunt mai strâns legate cele două variabile:   

- în cazul în care coeficientul r este aproape de 0, atunci nu există nicio legătură între variabile;   

- în cazul în care coeficientul r este pozitiv, înseamnă că atunci când o variabilă creşte, şi cealaltă 

creşte;   

- în cazul în care coeficientul r este negativ, înseamnă că, în timp ce o variabilă creşte, cealaltă 

variabilă scade (aceasta este adeseori numită corelaţie „inversă”).   

Coeficientul de corelaţie Pearson se calculează astfel:    

,  

Unde:  

- cov(x,y) este variaţia corelată dintre variabila X şi variabila Y; 

- σx – deviaţia standard a variabilei X; 

- σy – deviaţia standard a variabilei Y. 

 

Scopul aplicării analizei de corelaţie în legătură cu efectivele de personal actuale, gradul de ocupare a 

posturilor şi datele demografice a fost acela de a identifica factorii ce influenţează necesarul de personal.  

Astfel, toţi factorii care nu sunt corelaţi cu numărul de posturi au fost eliminaţi din analizele ulterioare de 

regresie.  În ceea ce priveşte variabilele care au avut o corelaţie cu numărul de posturi, Consultantul a 

descoperit interdependenţe care au oferit informaţii suplimentare valoroase pentru calculele de regresie, 

întrucât, conform regulilor statistice, o variabilă (în cazul nostru, nivelurile de personal) nu pot fi explicate 

în ecuaţiile de regresie prin două variabile care sunt puternic corelate între ele.    

(ii). Analiza de regresie 

Analiza de regresie este un instrument statistic de investigare suplimentară a relaţiei dintre variabile.  

Scopul său este de a descoperi efectele aleatorii ale unei variabile asupra alteia.    

Pentru a analiza aceste aspecte, cercetătorul strânge date despre variabilele de bază care sunt relevante şi 

foloseşte regresia pentru a estima efectul cantitativ al variabilelor aleatoare asupra variabilei pe care o 

influenţează.    

De asemenea, cercetătorul evaluează de obicei semnificaţia statistică a relaţiei estimate, mai precis gradul 

de siguranţă că relaţia reală este similară cu cea estimată în modelul de regresie.   

Regresia poate fi descrisă astfel:   
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Y = α + β1X1+ β2X2 + … + βnXn + ε 

Unde: 

- Y este factorul dependent sau variabila (se va explica variabila); 

- α este o valoare constantă; 

- β – este impactul pe care variabila X îl are asupra variabilei Y; 

- variabilele X sunt numite „aleatorii” sau „explicative” deoarece ele explică comportamentul 

variabilei Y   

- ε este aşa-numitul „factor de perturbaţie”, ce reflectă alte fenomene nedefinite ce influenţează 

variabila Y.   

 

Coeficienţii beta (β) sunt produsele cheie ale analizei de regresie.  Aceştia reprezintă impactul cantitativ pe 

care o variabilă dată îl are asupra variabilei explicate.   

Valabilitatea coeficienţilor beta se verifică cu ajutorul coeficientului de determinare: R
2
. R

2
 este o măsură 

pentru gradul de adecvare al modelului de regresie, mai precis arată cât de bine explică ecuaţia de regresie 

comportamentul variabilei dependente.     

R2 este determinat stabilind cât de departe sunt punctele de date reale faţă de linia de regresie creată de 

model.  Dacă punctele de date sunt dispersate,  R2 este mai mic (mai aproape de 0).  Dacă punctele sunt în 

jurul liniei de regresie, R2 este mai aproape de 1; 1 este coeficientul maxim de determinare.   

3.1.(d). Ajustarea datelor disponibile, pentru a le armoniza cu tipul şi specificul 

modificărilor legislative care au impact asupra resurselor umane   

(i). Ajustări introduse în legătură cu datele privind numărul de dosare 

După cum s-a specificat în capitolul A.1. privind impactul modificărilor legislative asupra volumului de 

activitate din sistemul judiciar, Noile Coduri aduc diverse schimbări ce vor influenţa volumul de activitate, 

schimbări ce au o natură diversă.  Cele mai mari modificări sunt: transferul de competenţă materială între 

instanţele de diverse niveluri şi modificări ale reglementărilor privind căile de atac.    

Aşadar, pentru a putea procesa ambele tipuri de modificări şi pentru a le putea transpune sub forma 

modificărilor şi estimărilor privind volumul de activitate, s-au recalculat de către Consultant datele 

disponibile după metoda prezentată mai jos.   

(a) Detalii asupra abordării adoptate de Consultant 

Din cauza faptului că sursele pentru anul 2009 menţionate mai sus nu conţineau informaţii detaliate şi 

complete cu privire la numărul de dosare civile şi penale aflate pe rolul fiecărei instanţe, precum şi din 

cauza lipsei unei defalcări amănunţite care să specifice câte dosare se judecă în primă instanţă, câte în 

etapa apelului şi câte în etapa recursului în cadrul fiecărei instanţe, Consultantul a decis să folosească 

datele disponibile la nivel naţional şi a extrapolat, pentru fiecare instanţă, proporţia de dosare civile, 

respectiv dosare penale aflate pe rol în primă instanţă, în apel sau în recurs.    
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De asemenea, pentru a putea analiza atât modificările reglementărilor privind competenţa, cât şi cele 

privind căile de atac, Consultantul a creat o unitate de calcul în scopul acestor analize, şi anume noţiunea 

de „dosare/judecător”.  Conceptul de dosare/judecător este similar cu binecunoscutul concept de „zile/om”, 

mai precis munca pe care o poate face o persoană în decursul unei zile lucrătoare.  Conceptul de 

„dosare/judecător” are scopul de a reflecta atât numărul de dosare, cât şi numărul de judecători implicaţi în 

judecarea cauzelor respective.   

În practică, abordarea mai sus menţionată presupune că, de fiecare dată când s-a analizat un număr de 

dosare de recurs, acest număr a fost tradus în trei dosare/judecător (de exemplu, 50 de dosare de recurs 

înseamnă 150 de dosare/judecător).  În acelaşi mod, fiecare dosar de apel a fost tradus în două 

dosare/judecător.  Totalul dosarelor/judecător a fost apoi calculat pentru fiecare instanţă în parte, indicând 

totalul capacităţii actuale pe fiecare unitate (e.g., dacă o singură instanţă a judecat 500 de cauze în primă 

instanţă, 500 în apel şi 500 în recurs, totalul dosare/judecător al acestei instanţe este de 3000)170. 

Această abordare va permite Consultantului să includă în analiza întocmită pe baza datelor aferente anului 

2010 (date referitoare la numărul cauzelor supuse actualelor coduri) modificările aduse atât de Noile 

Coduri, cât şi de proiectele legilor de punere în aplicare, menite să reducă gradul de încărcare la nivelul 

fiecărui judecător. 

Principalul scop al abordării de tip dosare/judecător a fost acela de a reflecta mai bine natura mixtă a 

modificărilor legale care vor avea impact asupra volumului de activitate (pe judecător şi pe unitate) în 

momentul realizării analizei şi ulterior acesteia - în urma implementării Noilor Coduri.  De exemplu, 

dosarele de un anumit tip vor trece de la judecătorii la tribunal, ceea ce cauzează un transfer simplu şi 

direct al volumului de activitate.  Dar, în acelaşi timp, din cauza înlocuirii unor recursuri judecate de 

tribunal cu apeluri ordinare, numărul acestor cauze rămâne acelaşi, dar numărul de judecători necesari 

pentru a le soluţiona scade.  Abordarea de tip dosare/judecător permite luarea în calcul a două tipuri de 

modificări în acelaşi timp.  

Statisticile privind numărul total de dosare/judecător, datele privind efectivul de personal, populaţia şi 

societăţile active au fost utilizate pentru a efectua o analiză de corelaţie şi o analiză de regresie, cu scopul 

de a dezvolta modele statistice care să explice modul în care factorii de personal pot avea ca impact 

modificarea efectivului de personal.    

Este de reţinut faptul că valabilitatea acestor modele este influenţată de modul în care a fost estimat 

numărul de dosare/judecător la nivelul fiecărei instanţe în baza structurii cauzei reprezentative la nivel 

naţional (deoarece Consultantul nu a avut la dispoziţie, în această etapă a Proiectului, statistici relevante 

detaliate).    

(ii). Modificări introduse în legătură cu efectivul de personal 

În analizele privind factorii de personal şi în dezvoltarea modelului de estimare a efectivelor, seturile de 

date privind efectivele de personal au jucat două roluri diferite.    

Informaţiile privind efectivele de judecători, procurori şi consilieri de probaţiune au fost următoarele:   

                                                      

 

170 Precizăm că au fost avute în vedere, ori de câte ori această metodologie generală a fost aplicată, și situațiile specifice materiilor 

analizate, respectiv, civilă și penală, cum ar fi incompatibilități etc. 
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- variabila dependentă primară care trebuie să fie explicată în contextul modelelor de regresie;   

- variabila independentă, atunci când s-au analizat efectivele de alt tip de personal din instituţiile 

judiciare (de exemplu, numărul de judecători s-a dovedit a fi factorul cheie ce influenţează efectivele 

de personal auxiliar).   

Efectivele totale de personal, exceptând judecătorii, procurorii şi consilierii de probaţiune, au fost explicate 

prin intermediul altor variabile, rolul lor fiind acela de a reprezenta mereu variabila dependentă.   

Această organizare rezultă din caracterul special al posturilor şi al procedurilor din cadrul sistemului 

judiciar – judecătorii, procurorii şi consilierii de probaţiune îndeplinesc în principal roluri operaţionale, de 

contact direct cu publicul, în timp ce rolul celorlalţi membri ai personalului este de a asigura asistenţa şi 

infrastructura necesare pentru derularea procedurilor cheie.   

Pentru a asigura eficienţa analizelor de corelaţie şi de regresie, Consultantul a grupat posturile identificate, 

pe baza următoarelor criterii:   

- similaritatea posturilor, mai precis: 

o agregarea posturilor care desfăşoară activităţi similare indiferent de nivelul ierarhic al 

acestora (de exemplu, grefierii de diverse grade au fost grupaţi împreună în categoria de 

„Personal auxiliar de specialitate”); 

o agregarea posturilor care sunt similare cu activităţile judiciare de specialitate;   

- clasificarea posturilor efectuată de Direcţia Resurse Umane din cadrul Ministerului Justiţiei, în 

tabelul furnizat cu privire la numărul de posturi.    
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Prezentăm mai jos informaţii detaliate cu privire la grupurile respective de personal auxiliar.   

 

(a) Instanţe. 

Judecători: 

Judecător  

Preşedinte secţie  

Vicepreşedinte  

Personal auxiliar de specialitate: 

Grefier, gradul I 

Grefier, gradul II 

Grefier, gradul III 

Grefier, gradul, debutant 

Grefier, treapta I 

Grefier, treapta II 

Grefier, treapta III 

Grefier, treapta, debutant 

Statisticieni:  

Grefier statistician, gradul I 

Grefier statistician, gradul II 

Grefier statistician, gradul III 

Grefier statistician, debutant 

Grefier statistician, treapta I 

Grefier statistician, treapta II  

Grefier statistician, treapta III 

Grefier statistician, debutant 

Documentarişti: 

Grefier documentarist, gradul I 

Grefier documentarist, gradul II 
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Grefier documentarist, gradul III 

Grefier documentarist, debutant 

Grefier documentarist, treapta I 

Grefier documentarist, treapta II 

Grefier documentarist, treapta III 

Grefier documentarist, debutant 

Specialişti IT: 

Specialist IT 

Informatician, gradul I 

Informatician, gradul III 

Informatician, debutant 

Arhivari: 

Grefier arhivar treapta I 

Grefier arhivar treapta II 

Grefier arhivar treapta III 

Grefier arhivar debutant 

Registratori: 

Registrator treapta I 

Registrator treapta II 

Registrator treapta III 

Registrator debutant 

Agenţi procedurali: 

Agent procedural 

Personal care nu lucrează cu publicul: 

Aprod 

Şofer 

Alt personal auxiliar: 

Manager economic 
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Grup de consilieri 

Grup de experţi 

Grup de auditori 

Grup de referenţi de specialitate 

Grup de referenţi 

Personal contractual: 

Referent 

Referent de specialitate 

Expert 

Merceolog 

Grup de magazineri 

Tehnician 

Bibliotecar 

Documentarist 

Grup de muncitori 

Îngrijitor 

Paznic, portar 

(b) Parchete. 

Procurori: 

Procuror 

Procuror şef secţie 

Procuror general adjunct 

Personal auxiliar de specialitate: 

Prim grefier 

Grefier sef secţie 

Grefier 

Specialist IT: 

Grefier informatician 
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Arhivari: 

Grefier arhivar 

Personal care nu lucrează cu publicul: 

Şofer 

Agenţi procedurali: 

Agent procedural 

Alt personal auxiliar: 

Manager economic 

Consilier 

Expert 

Auditor 

Referent 

Personal contractual: 

Muncitor 

Îngrijitor 

Tehnicieni Penalişti: 

Tehnician criminalist 

(c) Personalul serviciilor de probaţiune (personalul din serviciile de probaţiune înscris în tabelele 

privind efectivele de personal la nivelul tribunalelor). 

Consilier de probaţiune gradul I 

Consilier de probaţiune gradul II 

Consilier de probaţiune de gradul III 

Consilier de probaţiune debutant 

3.1.(e). Constatările analizei de corelaţie – factorii de personal identificaţi   

Secţiunea de mai jos conţine un rezumat al rezultatelor cheie obţinute în urma analizei de corelaţie 

efectuată asupra datelor aferente anului 2009.  

Consultantul a juxtapus toate seturile de date pentru a identifica interdependenţa dintre acestea.  

Tabelele de mai jos prezintă informaţii detaliate asupra modului în care variabilele se corelează între ele, 

din care putem trage următoarele concluzii:   
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- numărul de posturi de contact direct cu publicul (judecători, procurori şi consilieri de probaţiune) 

este determinat în primul rând de volumul de activitate al acestora (respectiv: dosare, numărul total 

de dosare, persoane supravegheate); 

- numărul de membri ai personalului auxiliar implicat îndeaproape în activităţile judiciare este 

determinat de numărul de judecători; 

- numărul de alţi membri ai personalului auxiliar este corelat fie cu suma numărului de angajaţi din 

instituţiile respective, fie cu numărul total de judecători, fie cu niciuna dintre grupele de angajaţi 

analizate (de exemplu, când există un singur ENI pe funcţie, indiferent de numărul de dosare şi 

efectivul total).  

Tabelele de mai jos prezintă coeficienţii de corelaţie Pearson pentru toate juxtapunerile de date.    

„Sig.” este ceea ce raportăm beneficiarilor ca valoarea-p, dacă rezultatul este semnificativ.  „Valoarea P” 

este o valoare probabilă cuprinsă între 0-1.  De obicei, dacă Sig. este mai mică decât 0,05, atunci efectul 

este semnificativ.  Dacă este o,000000, atunci înseamnă că la un moment dat  este de 0,00000...1, ceea ce 

înseamnă că efectul este semnificativ deoarece este mai mic decât 0,05. 

(**) înseamnă că acea corelaţie este semnificativă la nivelul 0,01 (2-nivel) 

(*) înseamnă că acea corelaţie este semnificativă la nivelul 0,05 (2-nivel). 

(a) înseamnă că datele nu pot fi calculate, deoarece cel puţin una dintre variabile este constantă. 
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(1) Analiza factorilor ce influenţează necesarul de personal pentru judecătorii (date aferente anului 2009).  
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Numărul total 

de dosare  

Corelaţia 

Pearson  1 ,962(**) ,944(**) ,940(**) ,499(**) ,(a) -,016 ,806(**) ,003 ,551(**) ,532(**) -,016 -,128 ,925(**) 

  

Sig. (2-

nivel) , ,000 ,000 ,000 ,000 , ,890 ,000 ,980 ,000 ,000 ,889 ,260 ,000 

Numărul de 

judecători 

(efectivul 

planificat) 

Corelaţia 

Pearson  ,962(**) 1 ,974(**) ,975(**) ,531(**) ,(a) ,030 ,797(**) ,021 ,538(**) ,551(**) -,034 -,128 ,941(**) 

  

Sig. (2-

nivel) ,000 , ,000 ,000 ,000 , ,792 ,000 ,850 ,000 ,000 ,770 ,261 ,000 

Numărul total 

de  membri ai 

personalului  

auxiliar   

Corelaţia 

Pearson  ,944(**) ,974(**) 1 ,995(**) ,449(**) ,(a) ,055 ,806(**) ,034 ,493(**) ,627(**) ,001 -,065 ,974(**) 

  

Sig. (2-

nivel) ,000 ,000 , ,000 ,000 , ,628 ,000 ,764 ,000 ,000 ,996 ,572 ,000 

Personal 

auxiliar de 

specialitate 

Corelaţia 

Pearson  ,940(**) ,975(**) ,995(**) 1 ,466(**) ,(a) ,067 ,762(**) ,043 ,467(**) ,605(**) -,013 -,101 ,973(**) 

  

Sig. (2-

nivel) ,000 ,000 ,000 , ,000 , ,555 ,000 ,708 ,000 ,000 ,908 ,374 ,000 

Statisticieni  

Corelaţia 

Pearson  ,499(**) ,531(**) ,449(**) ,466(**) 1 ,(a) -,022 ,325(**) -,063 ,415(**) ,053 -,023 -,207 ,478(**) 

  

Sig. (2-

nivel) ,000 ,000 ,000 ,000 , , ,845 ,003 ,580 ,000 ,638 ,843 ,067 ,000 

Documentarişti  

Corelaţia 

Pearson  ,(a) ,(a) ,(a) ,(a) ,(a) ,(a) ,(a) ,(a) ,(a) ,(a) ,(a) ,(a) ,(a) ,(a) 

  

Sig. (2-

nivel) , , , , , , , , , , , , , , 

Specialişti IT  

Corelaţia 

Pearson  -,016 ,030 ,055 ,067 -,022 ,(a) 1 -,097 -,036 ,022 -,101 -,013 ,169 ,074 

  
Sig. (2-

,890 ,792 ,628 ,555 ,845 , , ,390 ,752 ,852 ,372 ,910 ,137 ,512 
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nivel) 

Arhivari  

Corelaţia 

Pearson  ,806(**) ,797(**) ,806(**) ,762(**) ,325(**) ,(a) -,097 1 -,076 ,485(**) ,425(**) -,046 

-

,232(*) ,802(**) 

  

Sig. (2-

nivel) ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 , ,390 , ,505 ,000 ,000 ,688 ,040 ,000 

Registratori  

Corelaţia 

Pearson  ,003 ,021 ,034 ,043 -,063 ,(a) -,036 -,076 1 ,014 -,038 -,036 -,199 ,028 

  

Sig. (2-

nivel) ,980 ,850 ,764 ,708 ,580 , ,752 ,505 , ,902 ,738 ,756 ,079 ,805 

Agenţi 

procedurali  

Corelaţia 

Pearson  ,551(**) ,538(**) ,493(**) ,467(**) ,415(**) ,(a) ,022 ,485(**) ,014 1 -,084 ,022 -,156 ,509(**) 

  

Sig. (2-

nivel) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,852 ,000 ,902 , ,466 ,851 ,174 ,000 

Personal care 

nu lucrează cu 

publicul  

Corelaţia 

Pearson  ,532(**) ,551(**) ,627(**) ,605(**) ,053 ,(a) -,101 ,425(**) -,038 -,084 1 -,005 -,029 ,576(**) 

  

Sig. (2-

nivel) ,000 ,000 ,000 ,000 ,638 , ,372 ,000 ,738 ,466 , ,964 ,799 ,000 

Alt personal 

auxiliar   

Corelaţia 

Pearson  -,016 -,034 ,001 -,013 -,023 ,(a) -,013 -,046 -,036 ,022 -,005 1 ,169 -,013 

  

Sig. (2-

nivel) ,889 ,770 ,996 ,908 ,843 , ,910 ,688 ,756 ,851 ,964 , ,139 ,912 

Personal 

contractual   

Corelaţia 

Pearson  -,128 -,128 -,065 -,101 -,207 ,(a) ,169 -,232(*) -,199 -,156 -,029 ,169 1 -,106 

  

Sig. (2-

nivel) ,260 ,261 ,572 ,374 ,067 , ,137 ,040 ,079 ,174 ,799 ,139 , ,352 

Populaţia din 

raza teritorială 

a instanţei  

Corelaţia 

Pearson  ,925(**) ,941(**) ,974(**) ,973(**) ,478(**) ,(a) ,074 ,802(**) ,028 ,509(**) ,576(**) -,013 -,106 1 

  

Sig. (2-

nivel) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,512 ,000 ,805 ,000 ,000 ,912 ,352 , 
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(2) Analiza factorilor ce influenţează necesarul de personal pentru tribunale (date aferente anului 2009). 
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Număr total de 

dosare  

Corelaţia 

Pearson  1 ,984(**) ,257 ,235 ,307 -,019 ,299 ,194 -,109 ,717(**) -,119 ,367 ,125 ,904(**) 

  

Sig. (2-

nivel) , ,000 ,274 ,319 ,188 ,936 ,200 ,413 ,647 ,000 ,618 ,112 ,599 ,000 

Număr de 

judecători  

(efectivul 

planificat) 

Corelaţia 

Pearson  ,984(**) 1 ,085 ,072 ,326 ,063 ,146 ,062 -,181 ,488(*) -,195 ,229 -,019 ,922(**) 

  

Sig. (2-

nivel) ,000 , ,723 ,764 ,160 ,792 ,539 ,795 ,445 ,029 ,410 ,332 ,937 ,000 

Personal 

auxiliar total  

Corelaţia 

Pearson  ,257 ,085 1 ,984(**) ,430 ,199 ,600(**) ,792(**) -,077 ,511(*) ,827(**) ,605(**) ,828(**) ,121 

  

Sig. (2-

nivel) ,274 ,723 , ,000 ,058 ,401 ,005 ,000 ,748 ,021 ,000 ,005 ,000 ,634 

Personal 

auxiliar de 

specialitate   

Corelaţia 

Pearson  ,235 ,072 ,984(**) 1 ,372 ,204 ,512(*) ,790(**) -,108 ,479(*) ,838(**) ,473(*) ,795(**) ,048 

  

Sig. (2-

nivel) ,319 ,764 ,000 , ,107 ,389 ,021 ,000 ,650 ,033 ,000 ,035 ,000 ,851 

Statisticieni  

Corelaţia 

Pearson  ,307 ,326 ,430 ,372 1 ,157 ,482(*) ,029 ,099 ,250 ,481(*) ,487(*) ,210 ,146 

  

Sig. (2-

nivel) ,188 ,160 ,058 ,107 , ,508 ,032 ,902 ,678 ,288 ,032 ,029 ,375 ,564 

Documentarişti 

Corelaţia 

Pearson  -,019 ,063 ,199 ,204 ,157 1 -,014 ,020 -,157 -,031 ,352 -,068 ,213 ,206 

  

Sig. (2-

nivel) ,936 ,792 ,401 ,389 ,508 , ,953 ,933 ,508 ,896 ,128 ,776 ,367 ,413 

Specialişti IT  

Corelaţia 

Pearson  ,299 ,146 ,600(**) ,512(*) ,482(*) -,014 1 ,432 ,109 ,202 ,328 ,823(**) ,354 ,285 

  

Sig. (2-

nivel) ,200 ,539 ,005 ,021 ,032 ,953 , ,057 ,646 ,394 ,157 ,000 ,126 ,251 

Arhivari  

Corelaţia 

Pearson  ,194 ,062 ,792(**) ,790(**) ,029 ,020 ,432 1 -,156 ,419 ,492(*) ,435 ,635(**) ,229 

  

Sig. (2-

nivel) ,413 ,795 ,000 ,000 ,902 ,933 ,057 , ,512 ,066 ,028 ,055 ,003 ,361 

Registratori  

Corelaţia 

Pearson  -,109 -,181 -,077 -,108 ,099 -,157 ,109 -,156 1 -,053 -,008 ,011 -,175 -,250 

  

Sig. (2-

nivel) ,647 ,445 ,748 ,650 ,678 ,508 ,646 ,512 , ,826 ,972 ,964 ,460 ,317 

Agenţi 

procedurali  

Corelaţia 

Pearson  ,717(**) ,488(*) ,511(*) ,479(*) ,250 -,031 ,202 ,419 -,053 1 ,207 ,364 ,448(*) ,541(*) 

  
Sig. (2-

,000 ,029 ,021 ,033 ,288 ,896 ,394 ,066 ,826 , ,382 ,115 ,047 ,021 
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nivel) 

Personal care 

nu lucrează cu 

publicul  

Corelaţia 

Pearson  -,119 -,195 ,827(**) ,838(**) ,481(*) ,352 ,328 ,492(*) -,008 ,207 1 ,321 ,625(**) -,262 

  

Sig. (2-

nivel) ,618 ,410 ,000 ,000 ,032 ,128 ,157 ,028 ,972 ,382 , ,168 ,003 ,294 

Alt personal 

auxiliar  

Corelaţia 

Pearson  ,367 ,229 ,605(**) ,473(*) ,487(*) -,068 ,823(**) ,435 ,011 ,364 ,321 1 ,480(*) ,430 

  

Sig. (2-

nivel) ,112 ,332 ,005 ,035 ,029 ,776 ,000 ,055 ,964 ,115 ,168 , ,032 ,075 

Personal 

contractual   

Corelaţia 

Pearson  ,125 -,019 ,828(**) ,795(**) ,210 ,213 ,354 ,635(**) -,175 ,448(*) ,625(**) ,480(*) 1 ,123 

  

Sig. (2-

nivel) ,599 ,937 ,000 ,000 ,375 ,367 ,126 ,003 ,460 ,047 ,003 ,032 , ,628 

Populaţia din 

raza teritorială 

a instanţei  

Corelaţia 

Pearson  ,904(**) ,922(**) ,121 ,048 ,146 ,206 ,285 ,229 -,250 ,541(*) -,262 ,430 ,123 1 

  

Sig. (2-

nivel) ,000 ,000 ,634 ,851 ,564 ,413 ,251 ,361 ,317 ,021 ,294 ,075 ,628 , 
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(3) Analiza factorilor ce influenţează necesarul de personal pentru curţile de apel (date aferente anului 

2009). 
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Num

ărul 

total 

de 

dosar

e  

Corel

aţia 

Pears

on  1 ,984(**) ,257 ,235 ,307 -,019 ,299 ,194 -,109 ,717(**) -,119 ,367 ,125 ,904(**) 

  

Sig. 

(2-

nivel) , ,000 ,274 ,319 ,188 ,936 ,200 ,413 ,647 ,000 ,618 ,112 ,599 ,000 

Num

ărul 

de 

judec

ători 

(efect

iv 

plani

ficat) 

Corel

aţia 

Pears

on  ,984(**) 1 ,085 ,072 ,326 ,063 ,146 ,062 -,181 ,488(*) -,195 ,229 -,019 ,922(**) 

  

Sig. 

(2-

nivel) ,000 , ,723 ,764 ,160 ,792 ,539 ,795 ,445 ,029 ,410 ,332 ,937 ,000 

Total 

perso

nal 

auxili

ar  

Corel

aţia 

Pears

on  ,257 ,085 1 ,984(**) ,430 ,199 ,600(**) ,792(**) -,077 ,511(*) ,827(**) ,605(**) ,828(**) ,121 

  

Sig. 

(2-

nivel) ,274 ,723 , ,000 ,058 ,401 ,005 ,000 ,748 ,021 ,000 ,005 ,000 ,634 

Perso

nal 

auxili

ar de 

speci

alitat

e   

Corel

aţia 

Pears

on  ,235 ,072 ,984(**) 1 ,372 ,204 ,512(*) ,790(**) -,108 ,479(*) ,838(**) ,473(*) ,795(**) ,048 

  

Sig. 

(2-

nivel) ,319 ,764 ,000 , ,107 ,389 ,021 ,000 ,650 ,033 ,000 ,035 ,000 ,851 

Statis

ticien

i  

Corel

aţia 

Pears

on  ,307 ,326 ,430 ,372 1 ,157 ,482(*) ,029 ,099 ,250 ,481(*) ,487(*) ,210 ,146 

  

Sig. 

(2-

nivel) ,188 ,160 ,058 ,107 , ,508 ,032 ,902 ,678 ,288 ,032 ,029 ,375 ,564 
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Docu

ment

arişti  

Corel

aţia 

Pears

on  -,019 ,063 ,199 ,204 ,157 1 -,014 ,020 -,157 -,031 ,352 -,068 ,213 ,206 

  

Sig. 

(2-

nivel) ,936 ,792 ,401 ,389 ,508 , ,953 ,933 ,508 ,896 ,128 ,776 ,367 ,413 

Speci

alişti 

IT  

Corel

aţia 

Pears

on  ,299 ,146 ,600(**) ,512(*) ,482(*) -,014 1 ,432 ,109 ,202 ,328 ,823(**) ,354 ,285 

  

Sig. 

(2-

nivel) ,200 ,539 ,005 ,021 ,032 ,953 , ,057 ,646 ,394 ,157 ,000 ,126 ,251 

Arhiv

ari  

Corel

aţia 

Pears

on  ,194 ,062 ,792(**) ,790(**) ,029 ,020 ,432 1 -,156 ,419 ,492(*) ,435 ,635(**) ,229 

  

Sig. 

(2-

nivel) ,413 ,795 ,000 ,000 ,902 ,933 ,057 , ,512 ,066 ,028 ,055 ,003 ,361 

Regis

trato

ri  

Corel

aţia 

Pears

on  -,109 -,181 -,077 -,108 ,099 -,157 ,109 -,156 1 -,053 -,008 ,011 -,175 -,250 

  

Sig. 

(2-

nivel) ,647 ,445 ,748 ,650 ,678 ,508 ,646 ,512 , ,826 ,972 ,964 ,460 ,317 

Agen

ţi 

proce

dural

i  

Corel

aţia 

Pears

on  ,717(**) ,488(*) ,511(*) ,479(*) ,250 -,031 ,202 ,419 -,053 1 ,207 ,364 ,448(*) ,541(*) 

  

Sig. 

(2-

nivel) ,000 ,029 ,021 ,033 ,288 ,896 ,394 ,066 ,826 , ,382 ,115 ,047 ,021 

Perso

nal 

care 

nu 

lucre

ază 

cu 

publi

cul  

Corel

aţia 

Pears

on  -,119 -,195 ,827(**) ,838(**) ,481(*) ,352 ,328 ,492(*) -,008 ,207 1 ,321 ,625(**) -,262 

  

Sig. 

(2-

nivel) ,618 ,410 ,000 ,000 ,032 ,128 ,157 ,028 ,972 ,382 , ,168 ,003 ,294 

Alt 

perso

nal 

auxili

ar   

Corel

aţia 

Pears

on  ,367 ,229 ,605(**) ,473(*) ,487(*) -,068 ,823(**) ,435 ,011 ,364 ,321 1 ,480(*) ,430 

  

Sig. 

(2-

nivel) ,112 ,332 ,005 ,035 ,029 ,776 ,000 ,055 ,964 ,115 ,168 , ,032 ,075 
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Perso

nal 

contr

actua

l   

Corel

aţia 

Pears

on  ,125 -,019 ,828(**) ,795(**) ,210 ,213 ,354 ,635(**) -,175 ,448(*) ,625(**) ,480(*) 1 ,123 

  

Sig. 

(2-

nivel) ,599 ,937 ,000 ,000 ,375 ,367 ,126 ,003 ,460 ,047 ,003 ,032 , ,628 

Popul

aţia 

din 

raza 

terito

rială 

a 

insta

nţei  

Corel

aţia 

Pears

on  ,904(**) ,922(**) ,121 ,048 ,146 ,206 ,285 ,229 -,250 ,541(*) -,262 ,430 ,123 1 

  

Sig. 

(2-

nivel) ,000 ,000 ,634 ,851 ,564 ,413 ,251 ,361 ,317 ,021 ,294 ,075 ,628 , 
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(4) Analiza factorilor ce influenţează necesarul de personal pentru parchetele de pe lângă judecătorii (date 

aferente anului 2009). 
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Număr de procurori  

(efectivul planificat) Corelaţia Pearson  1 ,948(**) ,952(**) ,(a) ,758(**) -,117 ,930(**) ,970(**) 

  Sig. (2-nivel) , ,000 ,000 , ,000 ,118 ,000 ,000 

Personal auxiliar total  Corelaţia Pearson  ,948(**) 1 ,984(**) ,(a) ,672(**) ,021 ,912(**) ,895(**) 

  Sig. (2-nivel) ,000 , ,000 , ,000 ,779 ,000 ,000 

Personal auxiliar de 

specialitate  Corelaţia Pearson  ,952(**) ,984(**) 1 ,(a) ,655(**) -,137 ,921(**) ,901(**) 

  Sig. (2-nivel) ,000 ,000 , , ,000 ,067 ,000 ,000 

Arhivari  Corelaţia Pearson  ,(a) ,(a) ,(a) ,(a) ,(a) ,(a) ,(a) ,(a) 

  Sig. (2-nivel) , , , , , , , , 

Personal care nu lucrează cu 

publicul  Corelaţia Pearson  ,758(**) ,672(**) ,655(**) ,(a) 1 -,092 ,644(**) ,779(**) 

  Sig. (2-nivel) ,000 ,000 ,000 , , ,223 ,000 ,000 

Personal contractual  Corelaţia Pearson  -,117 ,021 -,137 ,(a) -,092 1 -,137 -,132 

  Sig. (2-nivel) ,118 ,779 ,067 , ,223 , ,068 ,078 

Populaţia din raza 

teritorială a instanţei  Corelaţia Pearson  ,930(**) ,912(**) ,921(**) ,(a) ,644(**) -,137 1 ,886(**) 

  Sig. (2-nivel) ,000 ,000 ,000 , ,000 ,068 , ,000 

Volumul total de activitate 

(toate activităţile 

procurorilor ) Corelaţia Pearson  ,970(**) ,895(**) ,901(**) ,(a) ,779(**) -,132 ,886(**) 1 

  Sig. (2-nivel) ,000 ,000 ,000 , ,000 ,078 ,000 , 
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(5) Analiza factorilor ce influenţează necesarul de personal pentru parchetele de pe lângă tribunale  (datele 

aferente anului 2009). 
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Număr de 

procurori  

(efectivul 

planificat) 

Corelaţia 

Pearson  1 ,627(**) ,971(**) ,975(**) ,578(**) ,923(**) ,191 ,863(**) ,917(**) ,835(**) ,925(**) 

  

Sig. (2-

nivel) , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,221 ,000 ,000 ,000 ,000 

Posturi libere 

de procurori 

conform  

CSM 

Corelaţia 

Pearson  ,627(**) 1 ,613(**) ,593(**) ,587(**) ,587(**) ,(a) ,676(**) ,625(**) ,504(**) ,639(**) 

  

Sig. (2-

nivel) ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,001 ,000 

Personal 

auxiliar total  

Corelaţia 

Pearson  ,971(**) ,613(**) 1 ,979(**) ,693(**) ,887(**) ,426(**) ,890(**) ,959(**) ,881(**) ,880(**) 

  

Sig. (2-

nivel) ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 

Personal 

auxiliar de 

specialitate  

Corelaţia 

Pearson  ,975(**) ,593(**) ,979(**) 1 ,572(**) ,921(**) ,285 ,826(**) ,908(**) ,842(**) ,880(**) 

  

Sig. (2-

nivel) ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,061 ,000 ,000 ,000 ,000 

Specialişti IT  

Corelaţia 

Pearson  ,578(**) ,587(**) ,693(**) ,572(**) 1 ,364(*) ,943(**) ,857(**) ,768(**) ,503(**) ,811(**) 

  

Sig. (2-

nivel) ,000 ,000 ,000 ,000 , ,015 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

Agenţi 

procedurali  

Corelaţia 

Pearson  ,923(**) ,587(**) ,887(**) ,921(**) ,364(*) 1 ,033 ,691(**) ,818(**) ,804(**) ,811(**) 

  

Sig. (2-

nivel) ,000 ,000 ,000 ,000 ,015 , ,830 ,000 ,000 ,000 ,000 

Tehnicieni 

Penalişti  

Corelaţia 

Pearson  ,191 ,(a) ,426(**) ,285 ,943(**) ,033 1 ,672(**) ,531(**) ,252 ,(a) 

  

Sig. (2-

nivel) ,221 , ,004 ,061 ,000 ,830 , ,000 ,000 ,099 , 

Personal care 

nu lucrează 

cu publicul  

Corelaţia 

Pearson  ,863(**) ,676(**) ,890(**) ,826(**) ,857(**) ,691(**) ,672(**) 1 ,917(**) ,667(**) ,797(**) 
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Sig. (2-

nivel) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 

Alt personal 

auxiliar  

Corelaţia 

Pearson  ,917(**) ,625(**) ,959(**) ,908(**) ,768(**) ,818(**) ,531(**) ,917(**) 1 ,777(**) ,857(**) 

  

Sig. (2-

nivel) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 

Personal 

contractual  

Corelaţia 

Pearson  ,835(**) ,504(**) ,881(**) ,842(**) ,503(**) ,804(**) ,252 ,667(**) ,777(**) 1 ,747(**) 

  

Sig. (2-

nivel) ,000 ,001 ,000 ,000 ,001 ,000 ,099 ,000 ,000 , ,000 

Populaţia din 

raza 

teritorială a 

instanţei  

Corelaţia 

Pearson  ,925(**) ,639(**) ,880(**) ,880(**) ,811(**) ,811(**) ,(a) ,797(**) ,857(**) ,747(**) 1 

  

Sig. (2-

nivel) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 , 
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(6) Analiza factorilor ce influenţează necesarul de personal pentru parchetele de pe lângă curţile de apel 

(date aferente anului 2009). 
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Număr de procurori 

(efectivul planificat) Corelaţia Pearson  1 ,973(**) ,970(**) ,692(**) ,729(**) ,993(**) ,809(**) ,497 ,891(**) 

  Sig. (2-nivel) , ,000 ,000 ,004 ,002 ,000 ,000 ,059 ,000 

Personal auxiliar total  Corelaţia Pearson  ,973(**) 1 ,986(**) ,668(**) ,761(**) ,949(**) ,782(**) ,634(*) ,914(**) 

  Sig. (2-nivel) ,000 , ,000 ,006 ,001 ,000 ,001 ,011 ,000 

Personal auxiliar de 

specialitate  Corelaţia Pearson  ,970(**) ,986(**) 1 ,601(*) ,740(**) ,945(**) ,759(**) ,556(*) ,877(**) 

  Sig. (2-nivel) ,000 ,000 , ,018 ,002 ,000 ,001 ,031 ,000 

Specialişti IT Corelaţia Pearson  ,692(**) ,668(**) ,601(*) 1 ,615(*) ,681(**) ,578(*) ,300 ,740(**) 

  Sig. (2-nivel) ,004 ,006 ,018 , ,015 ,005 ,024 ,277 ,002 

Personal care nu 

lucrează cu publicul  Corelaţia Pearson  ,729(**) ,761(**) ,740(**) ,615(*) 1 ,681(**) ,310 ,425 ,846(**) 

  Sig. (2-nivel) ,002 ,001 ,002 ,015 , ,005 ,260 ,114 ,000 

Agenţi procedurali  Corelaţia Pearson  ,993(**) ,949(**) ,945(**) ,681(**) ,681(**) 1 ,831(**) ,460 ,873(**) 

  Sig. (2-nivel) ,000 ,000 ,000 ,005 ,005 , ,000 ,084 ,000 

Alt personal auxiliar  Corelaţia Pearson  ,809(**) ,782(**) ,759(**) ,578(*) ,310 ,831(**) 1 ,334 ,675(**) 

  Sig. (2-nivel) ,000 ,001 ,001 ,024 ,260 ,000 , ,224 ,006 

Personal contractual  Corelaţia Pearson  ,497 ,634(*) ,556(*) ,300 ,425 ,460 ,334 1 ,534(*) 

  Sig. (2-nivel) ,059 ,011 ,031 ,277 ,114 ,084 ,224 , ,040 

Populaţia din raza 

teritorială a instanţei  Corelaţia Pearson  ,891(**) ,914(**) ,877(**) ,740(**) ,846(**) ,873(**) ,675(**) ,534(*) 1 

  Sig. (2-nivel) ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,006 ,040 , 
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(7) Analiza factorilor ce influenţează necesarul de personal pentru serviciul de probaţiune  (datele aferente 

anului 2009). 
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Numărul de angajaţi în 

serviciul de probaţiune 

(efectivul real de 

personal) Corelaţia Pearson  1 ,862(**) ,634(**) ,821(**) ,816(**) ,856(**) 

  Sig. (2-nivel) , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Total inculpaţi în 2009 Corelaţia Pearson  ,862(**) 1 ,809(**) ,709(**) ,761(**) ,890(**) 

  Sig. (2-nivel) ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 

Total inculpaţi minori  în 

2009 Corelaţia Pearson  ,634(**) ,809(**) 1 ,596(**) ,455(**) ,620(**) 

  Sig. (2-nivel) ,000 ,000 , ,000 ,003 ,000 

Persoane aflate sub 

supraveghere: minori (s-

au înregistrat doar 

dosarele active)   Corelaţia Pearson  ,821(**) ,709(**) ,596(**) 1 ,732(**) ,711(**) 

  Sig. (2-nivel) ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 

Persoane aflate sub 

supraveghere: adulţi (s-

au înregistrat doar 

dosarele active) Corelaţia Pearson  ,816(**) ,761(**) ,455(**) ,732(**) 1 ,841(**) 

  Sig. (2-nivel) ,000 ,000 ,003 ,000 , ,000 

Populaţia din raza 

teritorială a respectivului 

tribunal   Corelaţia Pearson  ,856(**) ,890(**) ,620(**) ,711(**) ,841(**) 1 

  Sig. (2-nivel) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , 
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3.1.(f). Rezultatele analizei de regresie – modele estimative de efective  

Secţiunea de mai jos include o scurtă prezentare a rezultatelor cheie ale analizei de regresie efectuate în 

baza datelor aferente anului 2009, selectate în funcţie de factorii identificaţi mai sus în ceea ce priveşte 

necesarul de personal.  În Anexa 2 la prezentul Raport se pot consulta tabele detaliate cu parametrii de 

regresie.  

În anumite cazuri, factorii ce influenţează necesarul de personal (corelaţii) identificaţi iniţial au fost excluşi 

din modelele de regresie.  Acest lucru se datorează faptului că, în cazul în care două variabile explicative 

sunt interdependente una faţă de alta, modelul de regresie o exclude pe una dintre acestea şi selectează 

variabila explicativă care defineşte cel mai bine variabila dependentă.  

Modelele de regresie dezvoltate în baza datelor pe anul 2009 urmăresc, de asemenea, să analizeze tipul, 

direcţia şi intensitatea modului în care factorii ce influenţează nivelul de personal afectează efectivele de 

personal.  Consultantul a realizat aceste modele cu scop ilustrativ, pentru ca Beneficiarul să poată observa 

intensitatea impactului asupra resurselor umane pe care o poate avea creşterea factorilor ce influenţează 

nivelul de personal. 

Prefaţăm ecuaţiile de regresie dezvoltate cu o prezentare detaliată şi cu exemple care să ajute la 

interpretarea corectă a acestora. 

Există două tipuri de ecuaţii de regresie care au rezultat din analiza efectuată de Consultant: regresii liniare 

şi regresii logaritmice. 

Forma de regresie este aleasă în funcţie de caracteristicile (densitatea) variabilelor utilizate în cadrul 

analizei.  În cazul în care o anumită formă de regresie se dovedeşte a genera un model de regresie care se 

aliniază mai bine datelor reale (R
2
 este mai mare), atunci este preferată această formă.  În cazul generării 

unor modele de regresie privind necesităţile de personal, volumul de activitate şi datele demografice, s-a 

observat că distribuţiile densităţii sunt foarte asemănătoare graficului logaritmic al distribuţiei densităţii în 

cazul judecătorilor şi procurorilor.  În cazul tuturor celorlalţi angajaţi, forma liniară a regresiei s-a dovedit 

a fi mai potrivită.  

Regresia logaritmică are următoarea formulă: 

Ln(Y) = α + β1*ln(X1)+ β2lnX2 + … + βnXn + ε 

Regresia logaritmică explică modul în care creşterea procentuală a unei variabile explicative determină 

creşterea procentuală a variabilei dependente. 

Vom prezenta în continuare câteva modele de calcul, menite să exemplifice modul în care aceste formule 

vor fi aplicate în practică, mai exact în cadrul Raportului Interimar III.  

În mod voit, calculele prezentate în continuare sunt menite să sublinieze legătura existentă în prezent între 

numărul magistraţilor şi cel al personalului auxiliar. Această legătură, calculată cu privire la fiecare nivel 

al instanţelor, va fi utilizată, în cadrul Raportului Interimar III, drept bază pentru proiecţiile necesarului de 

personal.  Precizăm faptul că, la efectuarea proiecţiilor în cadrul Raportului Interimar III, vom avea în 

vedere necesarul efectiv, actual şi viitor, de personal.  

Exemplul 1: 

Numărul actual de dosare/judecător: 2 340 
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Numărul viitor de dosare/judecător: 2 500 

Numărul actual de judecători: 37 

 

Modelul logaritmic este: 

Ln(numărul de judecători) =-5.005 + 0.745 * ln(număr total de dosare/judecător) 

care trebuie interpretat după cum urmează: o creştere a numărului de dosare/judecător cu 1% va determina 

o creştere a numărului de judecători cu 0,745%.  

Aplicarea acestui model pentru datele de mai sus va avea următorul rezultat: numărul de dosare/judecător 

creşte cu 6,838% ([2 500 – 2 340]/2 340 x 100%); prin urmare, se estimează că numărul judecătorilor va 

creşte cu 5,094% (0,745*6,838/1).  Prin urmare, noul număr de judecători este de 39. 

 

Forma liniară de regresie are următoarea formulă:  

Y = α + β1X1+ β2X2 + … + βnXn + ε 

Regresia liniară logaritmică explică modul în care creşterea nominală a unei variabile explicative 

determină creşterea nominală a variabilei dependente. 

 

Exemplul 2: 

Numărul actual de judecători în instanţele de apel: 1000 

Numărul viitor de judecători în instanţele de apel: 1500 

Numărul actual de personal auxiliar de specialitate în instanţele de apel: 900 

 

Modelul liniar este: 

Personal auxiliar de specialitate  = -1,986 + 0,971 * numărul de judecători în instanţele de 

apel 

care trebuie interpretat după cum urmează: o creştere a numărului judecătorilor cu 100 va determina o 

creştere a personalului auxiliar de specialitate cu 97.  

Aplicarea acestui model pentru datele de mai sus va avea următorul rezultat: numărul judecătorilor creşte 

cu 500; prin urmare, se estimează că numărul personalului auxiliar de specialitate va creşte cu 485 (97*500 

/ 100).  Prin urmare, noul număr al personalului auxiliar de specialitate este de 1385.  

(i). Modele de regresie pentru necesităţile de personal ale judecătoriilor 

Judecători: 

Ln(număr de judecători)  = -5,560 + 0.882 * ln(număr total de dosare/judecător) 

Personal auxiliar de specialitate:  
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Personal auxiliar de specialitate = 5,134 + 1,259 * numărul judecătorilor în judecătorii  

Arhivari: 

Arhivari = 1,403 + 0,158 * numărul judecătorilor în judecătorii 

Agenţi procedurali: 

Agenţi procedurali = 0,418 + 0,044 * Agenţi procedurali 

Personal care nu lucrează cu publicul:  

Personal care nu lucrează cu publicul= 1,514 + 0,058 * numărul judecătorilor în judecătorii  

Funcţii excluse din regresii: 

- Personal contractual – analiza de regresie pentru personalul contractual a relevat o valoare mică a 

R
2
.  Se poate presupune că numărul judecătorilor nu reprezintă o determinantă majoră pentru 

numărul de personal contractual. 

- Statisticieni, Documentarişti, Alt personal auxiliar, Registratori – în peste 90% din cazurile 

observate valorile acestora sunt egale cu 0. 

(ii). Modele de regresie pentru necesităţile de personal ale tribunalelor 

Judecători: 

Ln(număr de judecători)  = -6,815 + 0,678 * ln(numărul total de dosare/judecător) 

 

Nu s-a efectuat o analiză de regresie pentru alte posturi la nivelul tribunalelor.  Au existat date detaliate şi 

complete privind numărul de posturi doar pentru 20 din cele 45 de tribunale, ceea ce nu ar conduce la o 

ecuaţie solidă de regresie (mostra nu cuprinde suficiente date, şi în plus nu este reprezentativă – a se vedea 

tabelele sursă din Anexa 1.2).  În consecinţă, Consultantul a folosit valori medii pentru a calcula relaţia de 

interdependenţă dintre efectivele din tribunale. 

Valoarea medie a personalului per judecător: 
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0,5451664 0,014263 0,00317 0,080032 0,002377 0,026149 0,102219 0,131537 0,07607 

 

În ceea ce priveşte numărul specialiştilor IT, s-a folosit aceeaşi metodă, din cauza aceleiaşi lipse de date.  

Numărul de specialişti IT este însă juxtapus numărului total de judecători şi personal auxiliar de 

specialitate din tribunale şi din judecătoriile aflate în jurisdicţia fiecărui tribunal, având în vedere că 

departamentul IT din tribunale deserveşte nu numai instanţa în care este amplasat, ci şi instanţele 

inferioare. 

Numărul mediu al Specialiştilor IT per judecător este de 0,0223. 

(iii). Modele de regresie pentru necesităţile de personal ale curţilor de apel 
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Judecători: 

Ln(număr de judecători) =-5,005 + 0,745 * ln(număr total de dosare/judecător) 

Personal auxiliar de specialitate:  

Personal auxiliar de specialitate = -1,986 + 0,971 * numărul de judecători din instanţa de apel  

Arhivari: 

Arhivari = 2,110 + 0,098 * numărul de judecători din instanţa de apel 

Agenţi procedurali:  

Agenţi procedurali = 0,176 + 0,058 * numărul de judecători din instanţa de apel 

Personal care nu lucrează cu publicul:  

Personal care nu lucrează cu publicul = 4,156 + 0,044 * numărul de judecători din instanţa de apel 

Alt personal auxiliar:  

Alt personal auxiliar = 8,604 + 0,41* numărul de judecători din instanţa de apel 

Personal contractual:  

Personal contractual = 4,403 + 0,032 *  numărul de judecători din instanţa de apel 

Specialişti IT:  

Specialişti IT = 1,832 + 0,012 *  numărul de personal auxiliar şi judecători din instanţa de apel 

Funcţii excluse din regresii: 

- Registratori – pentru o singură instanţă de apel existau două ENI pentru funcţia de registrator.  În 

restul instanţelor ENI era 0. 

- Statisticieni – există 1 ENI pentru 70% din instanţe.   

- Documentarişti - există 1 ENI pentru 80% din instanţe.   

(iv). Modelele de regresie pentru necesităţile de personal ale parchetelor de pe 

lângă judecătorii 

Procurori: 

Ln(număr de procurori)  = -3,286 + 0,619 * ln(volumul total de activitate a procurorilor) +0,109 

ln*(populaţia_urbană)  

Personal auxiliar de specialitate:  

Personal auxiliar de specialitate = 1,302 + 0,398*număr de procurori alocaţi judecătoriilor 

Personal care nu lucrează cu publicul:  

Personal care nu lucrează cu publicul = 0,856 + 0,028 * număr de procurori alocaţi judecătoriilor 

Funcţii excluse din regresii: 

- Arhivari – în majoritatea parchetelor, numărul de ENI pentru funcţia de Arhivar a fost 0. 
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- Agenţi procedurali – în majoritatea parchetelor, numărul de ENI pentru funcţia de agent procedural 

era 1 (în cazul celorlalte unităţi, numărul de ENI era 0). 

(v). Modele de regresie pentru necesităţile de personal ale parchetelor de pe 

lângă tribunale 

Procurori: 

Ln(număr de procurori)  = -4,595 + 0,125 * ln(volumul total de activitate a procurorilor) + 

0,424*ln(populaţia României) 

Personal auxiliar de specialitate:  

Personal auxiliar de specialitate = -0,315 + 0,516 * număr de procurori alocaţi tribunalelor 

Personal care nu lucrează cu publicul:  

Personal care nu lucrează cu publicul = 1,216 + 0,057 * număr de procurori alocaţi tribunalelor 

Alt personal auxiliar:  

Alt personal auxiliar = 2,628 +0,190 *număr de procurori alocaţi tribunalelor 

Personal contractual:  

Personal contractual = -0,376 + 0,160 * număr de procurori alocaţi tribunalelor 

Specialişti IT:  

Specialişti IT = 1,490 + 0,005 * (număr total al personalului auxiliar alocat tribunalelor + numărul total de 

personal auxiliar alocat judecătoriilor + numărul de procurori alocat tribunalelor + numărul de procurori 

alocat judecătoriilor) 

 

Funcţii excluse din regresie: 

- Agenţi procedurali – această funcţie era ocupată în cazul unui singur parchet.  

- Tehnicieni criminalişti – numărul de tehnicieni criminalişti este de 1 în fiecare parchet.   

(vi). Modele de regresie pentru necesităţile de personal ale parchetelor de pe 

lângă curţile de apel 

Procurori: 

Ln(număr de procurori)  = -6,782 + 0,223 * ln(volumul total de activitate a procurorilor) + 

0,560*ln(populaţia României) 

Personal auxiliar de specialitate:  

Personal auxiliar de specialitate = 1,811 + 0,459*număr de procurori alocaţi instanţelor de apel 

Agenţi procedurali:  

Agenţi procedurali = -0,366 + 0,028* număr de procurori alocaţi instanţelor de apel 

Personal care nu lucrează cu publicul:  

Personal care nu lucrează cu publicul = 1,362 + 0,076 * număr de procurori alocaţi instanţelor de apel 
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Alt personal auxiliar:  

Alt personal auxiliar = 6,474 + 0,110 * număr de procurori alocaţi instanţelor de apel 

Specialişti IT:  

Specialişti IT = 5,816 + 0,062 * (număr de procurori + personal auxiliar alocat instanţelor de apel) 

 

(vii). Modele de efective pentru serviciul de probaţiune 

Număr de angajaţi în serviciul de probaţiune = 3,844 + 0,06 * Persoane aflate sub supraveghere: minori + 

0,01 * Persoane aflate sub supraveghere: adulţi 
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3.2. Estimarea necesităţilor de personal după implementarea Noilor Coduri  

3.2.(a). Introducere 

În această secţiune a Raportului Consultantul prezintă o descriere detaliată a metodologiei dezvoltate în 

vederea estimării viitorului necesar de personal din sistemul judiciar român. 

Principalele ipoteze avute în vedere la elaborarea metodei au fost următoarele:  

- metodologia aplicată trebuie, în cea mai mare măsură posibilă, să se bazeze pe date reale: trebuie să 

reunească analiza legală detaliată şi identificarea impactului cu datele statistice.  În acest fel, 

Beneficiarul va primi cea mai obiectivă evaluare a impactului pe care Noile Coduri îl vor avea 

asupra resurselor umane; 

- rezultatele trebuie calculate separat pentru fiecare instanţă, parchet şi serviciu de probaţiune, care se 

estimează că vor fi afectate de la data intrării în vigoare a Noilor Coduri.  

Procesul de estimare a viitoarelor necesităţi de personal (conform priorităţilor de mai sus) ce urmează a fi 

realizat de Consultant cuprinde următoarele etape: 

Etapa 1) Armonizarea datelor statistice cu fiecare element de impact identificat şi descris în capitolul A.1. 

din prezentul Raport, clasificat drept "cuantificabil". 

Etapa 2) Procesarea datelor statistice în maniera sugerată de descrierea elementului de impact (de ex. 

transferul unui număr X de dosare de la un tip de instanţă la alt tip de instanţă, în situaţia schimbării 

competenţei instanţei; sau reducerea numărului de dosare/judecător pentru un anumit tip de dosare cu 1/3, 

în situaţia modificării reglementărilor privind apelul).  Efectul Etapei a 2-a îl constituie o serie de „variaţii” 

în volumul de activitate a fiecărei instanţe, fiecare dintre aceste variaţii reprezentând un element de impact 

cuantificabil dat (de ex. transferul a 50000 de dosare/judecător de la judecătorii la tribunale va avea ca 

rezultat o variaţie de minus 50000 în cazul judecătoriilor şi de plus 50 000 în cazul tribunalelor).  Prin 

urmare, "variaţiile" pot fi definite ca diferenţa pe care o determină un singur element de impact în volumul 

de activitate a instanţelor sau a parchetelor.  Dorim să reiterăm faptul că, în analizele şi estimările sale, 

Consultantul va utiliza date valabile pentru anul 2010.  Consultantul are cunoştinţă de faptul că Legea care 

a intrat în vigoare la data de 25 noiembrie 2010 a implementat unele reglementări din Noile Coduri înainte 

de aplicarea efectivă a acestora din urmă.  Este însă foarte puţin probabil ca datele pe anul 2010 pe care le 

deţine Consultantul în momentul de faţă, precum şi cele aflate în curs de colectare să reflecte modificările 

aduse de aşa-numita „Mică Reformă” începând cu sfârşitul lunii noiembrie 2010.  Prin urmare, 

Consultantul consideră că se justifică o comparare a vechilor Codurilor cu Noile Coduri, exprimându-se în 

acelaşi timp elementele de impact în cifre care să reflecte impactul asupra numărului de dosare şi a 

volumului de activitate.  Orice date valabile pentru perioada ulterioară datei de 25 noiembrie 2010, în cazul 

în care sunt disponibile, pot avea o valoare indicativă pentru Consultant în estimarea eventualului impact al 

noilor reglementări asupra vechilor Coduri, impact necuantificabil prin natura sa, având în vedere că 

reglementările sunt noi pentru societatea românească.  

Etapa 3) Însumarea tuturor variaţiilor privind volumul de activitate identificate pentru fiecare instanţă, 

pentru a determina valoarea totală cuantificabilă a modificării volumului de activitate a instanţelor, 

parchetelor şi serviciilor de probaţiune.  
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Etapa 4) Evaluarea volumului de elemente de impact suplimentare necuantificabile.  În acest moment, 

Consultantul în vedere faptul că transpunerea elementelor de impact necuantificabile în valori ale 

volumului de activitate este o operaţiune care trebuie efectuată cu cea mai mare atenţie, având în vedere că 

o astfel de evaluare este foarte subiectivă şi discreţionară.  Pentru ca aceste estimări să aibă o bază cât mai 

solidă, Consultantul a folosit studiul Gallup realizat în cadrul Proiectului pentru a ridica o serie de întrebări 

special menite a evalua potenţialul impact necuantificabil al Noilor Coduri asupra volumului total de 

activitate.  În baza informaţiilor pe care le va oferi studiul, următoarea etapă a estimării o constituie 

transpunerea răspunsurilor studiului în: 

- potenţiale modificări pe termen scurt ale volumului de activitate (suma variaţiilor estimate ale 

volumului de activitate în ceea ce priveşte elementele de impact cu efect imediat); 

- potenţiale modificări pe termen lung ale volumului de activitate (suma variaţiilor estimate ale 

volumului de activitate în ceea ce priveşte elementele de impact cu efect mediu sau întârziat). 

Etapa 5) Calcularea impactului noilor reglementări prin care se urmăreşte soluţionarea cu mai mare 

celeritate a dosarelor.  Din nou, pentru a ni se oferi cele mai pertinente informaţii din surse de încredere, s-

au introdus anumite întrebări în chestionarul utilizat de Gallup pentru studiu.  După primirea şi analizarea 

răspunsurilor, Consultantul va calcula numărul suplimentar de dosare soluţionate în cursul unui an, 

determinat de soluţionarea mai rapidă a dosarelor decât până în prezent. 

Etapa 6) Ajustarea valorii modificărilor totale ale volumului de activitate a instanţelor, parchetelor şi 

serviciului de probaţiune calculate în cadrul Etapei 3 cu rezultatele calculate în cadrul Etapei 4, şi apoi 

ajustarea rezultatelor în funcţie de rezultatele Etapei 5. 

Calcularea modificărilor totale estimate ale volumului de activitate pentru fiecare instituţie şi exprimarea 

acestora atât ca modificări nominale, cât şi procentuale în comparaţie cu volumul actual de activitate. 

Etapa 7) Aplicarea modelelor privind necesităţile de personal dezvoltate prin intermediul analizelor de 

regresie în vederea calculării modificării procentuale şi nominale a efectivelor de judecători, procurori şi 

consilieri de probaţiune (modificarea totală calculată a volumului de activitate a unui anumit tip de 

instituţie va reprezenta apoi variabila explicativă).  Pe această bază, calcularea numărului viitor estimat de 

judecători, procurori şi consilieri de probaţiune ENI.  

Etapa 8) Aplicarea modelelor privind necesarul de personal dezvoltate prin analizele de regresie în vederea 

calculării modificării procentuale şi nominale de efective pentru funcţiile auxiliare (modificarea totală 

calculată a efectivelor de judecători şi procurori va constitui apoi variabila explicativă).  Pe această bază, 

calcularea numărului viitor estimat de funcţii auxiliare ENI.  

Etapa 9) Verificarea rezultatelor analizelor de mai sus (şi eventual realizarea anumitor ajustări) în funcţie 

de standardele europene: 

- numărul estimat de magistraţi vs. volumul estimat de activitate în România vs. ţările europene; 

- numărul estimat de personal auxiliar vs. numărul estimat de magistraţi în Romania vs. ţările 

europene. 

Etapa a 9-a va fi cu atât mai importantă în ceea ce priveşte analizarea impactului asupra serviciilor de 

probaţiune.  Aşa cum am arătat în secţiunile anterioare ale Raportului, există un număr mare de modificări 
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ale volumului de activitate pe care le va suferi serviciul de probaţiune, ceea ce diminuează capacitatea de a 

utiliza datele actuale pentru realizarea unor viitoare estimări.  

Se are în vedere ca standardele europene să joace un rol mai important în ceea ce priveşte celelalte posturi 

şi instituţii.  Este necesar să se realizeze o armonizare a rezultatelor obţinute în urma calculelor de mai sus 

cu situaţia externă, dat fiind că analiza de corelaţie şi regresie s-a bazat pe informaţiile actuale privind 

numărul de posturi şi volumul de activitate, dar este foarte probabil să se poată îmbunătăţi capacitatea 

actuală a instanţelor şi parchetelor, ceea ce reprezintă de altfel şi unul dintre scopurile urmărite prin 

adoptarea  Noile Coduri.  

Din perspectiva implementării, rezultatele calculelor de mai sus reprezintă informaţii preliminare pentru 

Consultant, care să permită acestuia să facă recomandări pentru adoptarea anumitor acţiuni în domeniul 

resurselor umane, acţiuni menite a asigura bunul mers al modificărilor organizatorice şi implementarea la 

timp a acestora.  După calcularea rezultatului net al modificărilor atrase de implementarea Noilor Coduri, 

Consultantul va lua în considerare şi factorul timp, având în vedere că, în momentul intrării în vigoare a 

Noilor Coduri, toate cauzele aflate pe rol vor fi guvernate în continuare de legislaţia actuală.  Prin urmare, 

modificarea efectivului de personal va fi planificată în timp, în funcţie inclusiv de durata procedurilor. 

Factorul cheie pentru succesul scenariului de mai sus este existenţa unui set de date care să aibă 

următoarele caracteristici fundamentale: 

- date cu privire la numărul actual de dosare de toate tipurile pe care le presupun elementele 

cuantificabile de impact (formatul datelor şi agregarea acestora să fie ajustate în funcţie de 

elementele de impact); 

- date de la nivelul fiecărei instanţe şi parchet; 

- date care provin din surse oficiale – chiar de la instituţiile judiciare. 

Deşi prioritatea zero a Consultantului este aceea de a furniza Beneficiarului rezultate valide, provocarea cu 

care ne-am confruntat pe parcursul estimării rezultatului exact al impactului din punct de vedere al 

resurselor umane a fost deficitul de date statistice care să îndeplinească criteriile de mai sus.  

În decursul armonizării elementelor cuantificabile de impact cu sursele de date evidenţiate în secţiunile de 

mai sus ale acestui capitol, Consultantul a identificat astfel de armonizări numai cu privire la unele dintre 

elementele de impact.  În ceea ce priveşte restul elementelor de impact cu potenţial de cuantificare, 

formatul şi nivelul de agregare ale datelor disponibile în prezent nu ne-au permis să efectuăm o astfel de 

armonizare.  Spre exemplu, în cazul înşelăciunilor cu consecinţe deosebit de grave (unde valoarea 

prejudiciului depăşeşte 1.000.000 RON), care urmează să fie judecate în primă instanţă de judecătorii 

(ceea ce presupune că vor fi transferate de la tribunale), s-a dovedit că datele statistice puse la dispoziţie de 

CSM nu făceau distincţie între înşelăciuni în funcţie de gravitatea consecinţelor, ci în funcţie de tipul 

înşelăciunii.  Prin urmare, în acest caz, datele statistice ale CSM nu au putut fi aplicate acestui tip de 

impact. 

Confruntându-se deja în prima etapă a Proiectului cu această problemă, Consultantul a solicitat o serie de 

date prin intermediul studiului Gallup, în scopul colectării de informaţii într-un anumit format şi la un 

anumit nivel de agregare, ceea ce va permite Consultantului să finalizeze Etapele 2, 3, 4 şi 5 ale estimării, 

în funcţie şi de procentul, caracterul complet şi calitatea răspunsurilor oferite în cadrul studiului. 
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3.2.(b). Exemplu de aplicare a metodologiei dezvoltate 

Pentru a ilustra metodologia descrisă, prezentăm în continuare un exemplu de calcul unde ne-am bazat 

exclusiv pe datele armonizate pentru elementele de impact selectate, pentru tribunale. 

Acest exemplu se bazează pe date valabile la nivel naţional. 

 

Volum de activitate actual: 

(1) Număr de dosare civile judecate în primă instanţă  383 975 

(2) Număr de apeluri (dosare civile) 30 092 

(3) Număr de recursuri (dosare civile) 148 459 

(4) Număr de dosare penale judecate în primă instanţă  34 603 

(5) Număr de apeluri (dosare penale) 16 169 

(6) Număr de recursuri (dosare penale) 33 538 

(7) Număr total de dosare/judecător: 

1 + 4 + (2 + 5)x2 + (3 + 6)x3 

1 057 091 

Variaţii ale volumului de activitate: 

(8) NCPC: recursurile împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii vor fi înlocuite 

cu apeluri (reducerea cu 1/3 a dosarelor/judecător)  

- 148 459 

(9) NCPC: tribunalele vor prelua dosarele civile (hotărârile pronunţate în primă 

instanţă) având o valoare de 100 - 500 000 de la judecătorii  

+ 370 277 

(10) NCPC: tribunalele vor transfera apelurile în dosarele civile cu o valoare de 100 - 

500 000 către curţile de apel 

- 15 918 

(11) NCPP: Tribunalele vor prelua hotărârile în primă instanţă privind deturnarea de 

fonduri de la judecătorii 

+ 679 

(13) NCPP: Tribunalele vor prelua hotărârile în primă instanţă asupra dosarelor de 

nerespectare a regimului materialelor explozive de la judecătorii 

+ 5 

(14) NCPP: Tribunalele vor transfera toate recursurile împotriva hotărârilor pronunţate 

de judecătorii către curţile de apel (cu excepţia recursurilor în dosare privind 

instituirea de măsuri preventive) 

- 41 844 

(15) NCPP: Numărul de judecători din completul care se pronunţă cu privire la 

contestaţiile împotriva hotărârilor prin care se iau măsuri preventive va fi redus în 

cadrul tribunalelor (de la 3 la 1 judecător)  

- 39 180 

(16) NCPP: Tribunalele vor transfera toate apelurile împotriva hotărârilor pronunţate 

în primă instanţă de judecătorii către curţile de apel (aspect implementat încă din 

noiembrie 2010) 

- 32 338 

(17) NCPP: Numărul de judecători care se pronunţă în apeluri împotriva cererilor de 

încuviinţare a executării silite va fi redus în cadrul tribunalelor 

- 103 
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(18) NCPP: Tribunalele vor prelua de la judecătorii hotărârile în primă instanţă asupra 

infracţiunilor pentru care este obligatorie efectuarea unei cercetări penale de către 

organele de cercetare penală speciale. 

+ 1 443 

(19) NCPP: Tribunalele vor prelua de la judecătorii competenţa de a judeca în primă 

instanţă cauzele de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, contra 

intereselor publice şi prin îngrădirea unor drepturi  

+ 337 

(20) NCPP: Tribunalele vor prelua de la judecătorii competenţa de a judeca în primă 

instanţă cauzele de neglijenţă în serviciu 

+ 41 

(21) Rezultat net pentru elementele de mai sus 

(suma rândurilor 8 - 20) 

94 940 

Estimare privind efectivele de judecători din cadrul tribunalelor: 

(20) Număr actual de judecători 1 262 

(21) Model de efective pentru tribunale Ln(numărul de judecători)  =  

-6,815 + 0,678 * ln(numărul 

total de dosare/judecător) 

(22) Majorare procentuală calculată în dosare/judecător  

(19) / (7) 

8,98% 

(23) Creştere estimată a numărului de judecători  6,09% 

 

Având în vedere că există multe elemente necuantificabile de impact care se aplică tribunalelor, se poate 

deduce cu uşurinţă că rezultatul ce poate fi obţinut utilizând datele de mai sus, disponibile deocamdată, 

sunt de foarte slabă calitate, pot duce la rezultate eronate şi pot necesita calcule suplimentare privind 

costurile.  Este posibil ca, după includerea celorlalte elemente de impact în analiză, modificările aduse de 

Noile Coduri privind volumul de activitate a tribunalelor să arate total diferit.  Mai mult decât atât, multe 

dintre elementele de impact identificate în ceea ce priveşte instanţele se vor reflecta şi asupra parchetelor.  

Prin urmare, calitatea estimării privind volumul de activitate al parchetelor depinde într-o mare măsură de 

calitatea estimării cu privire la volumul de activitate al instanţelor. 

Dificultatea prezentată de insuficienţa datelor decurge din faptul că datele colectate până acum de 

Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Public răspundeau altor necesităţi şi 

făceau parte din alte categorii decât cele implicate de modificările aduse de Noile Coduri.  Prin urmare, în 

vederea realizării calculelor şi modelelor descrise mai sus vor fi folosite informaţiile obţinute din studiul 

Gallup realizat în luna mai 2011. 
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3.3. Concluzii privind resursele umane 

Pe baza rezultatelor analizei privind impactul Noilor Coduri asupra volumului de muncă al instituţiilor din 

sistemul judiciar şi asupra funcţiilor cheie din cadrul structurilor acestora, precum şi luând în considerare 

paleta modificărilor survenite în legătură cu funcţiile cheie, Consultantul a ajuns la unele concluzii privind 

implicaţiile impactului definit asupra procedurile aplicabile în domeniul resurselor umane.  

(i). Procesul de pregătire şi dezvoltare 

Este evident că implementarea cu succes a Noilor Coduri, pe lângă alte aspecte care sunt, mai degrabă, de 

natură structurală sau organizatorică, va necesita un efort semnificativ de instruire din partea personalului 

de specialitate juridică.  

Viitoarele cerinţe de formare profesională pentru funcţiile cheie din sistemul judiciar provin din cele două 

surse indicate în continuare: 

- necesitatea de cunoaştere a Noilor Coduri, în scopul desfăşurării activităţilor juridice în conformitate 

cu dispoziţiile în vigoare.  Acest lucru este esenţial din punct de vedere al calităţii şi eficienţei 

sistemului judiciar propriu-zis;   

- pe de altă parte, chiar noua legislaţie le impune magistraţilor să cunoască anumite elemente care, din 

punct de vedere legal, constituie obligaţii aferente funcţiei deţinute de aceştia.  De exemplu, 

obligaţia cunoaşterii legislaţiei Uniunii Europene. 

Celălalt tip de cerinţe de formare ce par a fi necesare în condiţiile implementării Noilor Coduri sunt mai 

mult de ordin tehnic sau de natură instrumentală şi se referă la funcţiile personalului auxiliar.  Aceste 

cerinţe se referă, de exemplu, la introducerea unor noi mijloace de citare şi la necesitatea ca grefierii să 

poată utiliza în mod eficient toate mijloacele tehnice pe care le presupun procedurile nou-reglementate. 

(ii). Gestionarea necesarului de forţă de muncă 

În ceea ce priveşte eventualele concluzii care s-ar impune în legătură cu efectele produse de implementarea 

Noilor Coduri asupra necesarului de forţă de muncă (recrutarea, recalificarea forţei de muncă), putem oferi 

observaţii valabile pe această temă începând din momentul în care obţinem un set de date necesare de la 

Beneficiar şi ulterior putem procesa acest set într-un mod care să permită obţinerea de rezultate credibile şi 

fiabile.  În consecinţă, la acest stadiu, Consultantul nu poate oferi nicio concluzie cu privire la acest proces 

de resurse umane sau cu privire la eventualele iniţiative necesare în acest sens. 
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4. Sisteme şi politici de resurse umane  

4.1. Sistemul de evaluare a judecătorilor şi procurorilor 

Această secţiune a Raportului are rolul de a analiza şi discuta sistemele şi politicile actuale de resurse 

umane, atât în contextul bunelor practici de resurse umane, cât şi din punct de vedere al impactului general 

pe care acestea îl pot avea asupra funcţionării sistemului judiciar din România.  

Sistemul-cheie ce va fi discutat şi comentat de Consultant este sistemul de evaluare a judecătorilor şi 

procurorilor.  Acest lucru se datorează faptului că potenţialul impact al metodei de evaluare din cadrul 

oricărei organizaţii este esenţial pentru capacitatea acesteia de a-şi îndeplini obiectivele de performanţă 

dorite şi, în consecinţă, pentru implementarea cu succes a misiunii şi strategiei proprii, prin intermediul 

membrilor săi.  Prin urmare, analizarea acestui sistem şi găsirea eventualelor domenii ce necesită 

îmbunătăţiri s-ar putea dovedi valoroase în contextul în care oferă premise de îmbunătăţire, cu impact 

asupra sistemului judiciar şi a imaginii de ansamblu a acestuia. 

Deşi sistemul de evaluare a judecătorilor şi procurorilor nu are o relevanţă directă în implementarea Noilor 

Coduri, Consultantul pune la dispoziţia Beneficiarului, în acest Raport, o prezentare cuprinzătoare a 

principiilor teoretice şi a celor mai bune practici în acest domeniu, presupunând că ea poate constitui o 

contribuţie utilă pe termen lung, putând fi folosită ca punct de referinţă în situaţia în care Beneficiarul va 

dori să aducă modificări regimului actual în această materie.    

Secţiunile 1-4 sunt dedicate prezentării generale a practicilor de resurse umane legate de sistemele de 

evaluare, iar secţiunile 5-6 cuprind evaluarea sistemului existent şi, respectiv, indicaţii pentru eventuala 

îmbunătăţire a acestuia. 

Pentru a formula observaţii şi a trage concluzii cu privire la sistemul menţionat anterior, au fost analizate 

următoarele surse şi materiale: 

- Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor (adoptat prin 

Hotărârea nr.676/2007); 

- Legea nr.303/2004; 

- Rapoartele statistice sintetice privind procesul de evaluare, puse la dispoziţie de Ministerul Justiţiei 

(pentru un exemplu de raport, vă rugăm să consultaţi Anexa 3 la Raport); 

- Opiniile magistraţilor, obţinute în cadrul interviurilor calitative efectuate de Gallup în prima fază a 

Proiectului. 

Această secţiune a Raportului are rolul de a răspunde la următoarele întrebări: 

- Dacă sistemul de evaluare existent este conceput în aşa fel încât să îşi atingă scopul. 

- Dacă sistemul de evaluare existent este la nivelul celor mai bune practici de evaluare recunoscute în 

materie de resurse umane. 

- Dacă sistemul de evaluare existent îndeplineşte funcţiile-cheie ale evaluării în cadrul procesului de 

management al performanţei? 
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Pentru a oferi răspunsuri la întrebările de mai sus, această secţiune din Raport a fost divizată în trei părţi, 

după cum urmează. 

(i). Scopul sistemului de evaluare în contextul bunelor practici în materie de 

resurse umane şi al procesului de management al performanţei 

Orice sistem de evaluare a personalului are rolul de a asigura un proces obiectiv şi o bază fiabilă pentru 

discuţiile concrete cu privire la performanţa celui evaluat în raport de scopurile prestabilite, pentru a-l 

îndruma şi motiva pe acesta spre dezvoltarea şi performanţa dorite.  Acest principiu se aplică oricărui 

sistem de evaluare, atât în cadrul societăţilor comerciale cât şi în cadrul organizaţiilor non-profit sau 

publice. 

Prin urmare, funcţiile-cheie ale sistemului de evaluare a salariaţilor pot fi considerate următoarele: 

- Comunicarea misiunii, strategiei şi a scopurilor organizaţiei şi concretizarea acestora în scopuri 

individuale şi specifice ale persoanei evaluate care ia parte la proces.  Precizăm că, în cazul 

organizaţiilor non-profit, aspectele-cheie care vor fi comunicate sunt misiunea şi principiile 

directoare ale organizaţiei. 

- Definirea aşteptărilor organizaţiei de la personalul său, în ceea ce priveşte randamentul cantitativ şi 

calitativ. 

- Asistarea celor supuşi evaluării în vederea unei dezvoltări precis direcţionate şi sistematice, pentru 

atingerea unui grad mai mare de eficienţă şi maturitate în funcţie şi, totodată, pentru promovare în 

cadrul structurii organizaţionale. 

- Furnizarea de informaţii şi feedback celor evaluaţi. 

- Monitorizarea performanţei şi o bază fiabilă pentru discuţiile privind performanţa şi rezultatele. 

- O bază obiectivă şi cuprinzătoare pentru deciziile referitoare la personal. 

(ii). Sistemul de evaluare a personalului ca element-cheie în procesul de 

management al performanţei 

Pentru eficienţă, sistemul de evaluare a personalului trebuie să funcţioneze ca parte din procesul global de 

management al performanţei, proces care cuprinde următoarele etape: 

- Înţelegerea misiunii (în cazul societăţilor comerciale, strategia şi scopurile generale comerciale 

reprezintă aspectele relevante, iar în cazul organizaţiilor publice non-profit, se pune accent pe 

misiune) astfel încât personalul să aibă posibilitatea de a înţelege contextul organizaţional global şi 

să devină conştienţi de modul în care activitatea lor va contribui la realizarea acestuia. 

- Stabilirea unui scop specific fiecărei funcţii din cadrul organizaţiei pe o anumită perioadă. 

- Monitorizarea performanţei, pentru ca persoana evaluată să primească un feedback permanent cu 

privire la performanţele sale, efectuarea modificărilor necesare şi acordarea sprijinului necesar în 

vederea îndeplinirii scopurilor agreate. 

- Evaluarea performanţei propriu-zise în raport cu scopurile şi obiectivele agreate. 
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- Instituirea unui sistem de dezvoltare şi recompensare care să rezulte din şi să depindă de 

performanţa efectivă a personalului într-o anumită perioadă. 

Prin urmare, atât conţinutul şi conceptul de bază al sistemului, cât şi procesul propriu-zis de implementare 

şi menţinere a acestuia trebuie să fie luate în considerare atunci când se discută despre orice sistem de 

evaluare a salariaţilor. 

(iii). Elemente-cheie ale sistemului de evaluare 

Componentele-cheie ale evaluării, care în practică se concretizează prin anumite criterii specifice pe care 

se bazează evaluarea, ar trebui să reflecte atât „ce” lucrează, cât şi „modul” în care lucrează personalul.  

Aceste elemente au o contribuţie semnificativă la îndeplinirea completă a funcţiilor sistemului (definit mai 

sus, în cadrul prezentei secţiuni).  Prin urmare, atât aspectul cantitativ (rezultate), cât şi cel calitativ 

(aptitudini, cunoştinţe, competenţe) ar trebui luate în considerare în cadrul sistemului de evaluare.  

Acea parte a sistemului de evaluare care se bazează pe rezultate poate fi definită prin intermediul unor 

criterii financiare sau de productivitate estimate (o caracteristică a anumitor funcţii din cadrul 

organizaţiilor comerciale) sau prin orice criterii care se pot concretiza în măsuri cantitative, de exemplu 

numărul activităţilor specifice care sunt realizate într-o anumită perioadă de timp.  

Partea calitativă a sistemului de evaluare este, în general, definită în raport de calitatea rezultatelor obţinute 

de salariaţi şi în conformitate cu valorile organizaţiei.  Evaluarea conformării cu valorile organizaţiei se 

poate realiza numai după ce un anumit set de valori organizaţionale se concretizează, în mod adecvat, în 

atitudini şi comportamente specifice, care li se cer celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei 

anumite organizaţii.  

Din punct de vedere tehnic, atitudinile şi comportamentele personalului care pot fi observate, dezvoltate şi 

evaluate sunt denumite, de cele mai multe ori, competenţe.  

Dintr-o perspectivă mai generală, competenţele (un set de competenţe pe care orgnaizaţia îl are în vedere, 

denumite model de competenţe) pot fi definite ca fiind instrumentul care asigură îndeplinirea misiunii 

strategice a organizaţiei, sprijină în mod semnificativ implementarea culturii organizaţionale şi transpune 

în practică valorile organizaţionale; toate cele menţionate mai sus se bazează pe definiţia 

comportamentelor care se doresc de la salariaţi.  

O bună ilustrare a diferenţei dintre valori şi competenţe se poate face prin poziţionarea celor două concepte 

sub formă de răspunsuri la următoarele întrebări: 

- Ce are organizaţia de oferit părţilor interesate? Care sunt principiile directoare comunicate la nivel 

intern şi extern? 

- Ce tip de conduite şi comportamente ar permite îndeplinirea acestei promisiuni? 

Deşi răspunsurile la primul set de întrebări constituie baza valorilor organizaţionale, răspunsul la celălalt 

set oferă baza conceptuală pentru definirea competenţelor personalului care asigură implementarea acestor 

valori. 

Setul de competenţe care derivă din valorile organizaţionale sunt denumite, de cele mai multe ori, 

„competenţele fundamentale", acestea fiind obligatorii pentru toţi angajaţii din cadrul unei organizaţii, 

indiferent de posturile deţinute şi de nivelul ierarhic ocupat în cadrul structurii organizaţionale. 
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Pe de altă parte, în domeniul resurselor umane se practică dezvoltarea şi utilizarea unor seturi de 

competenţe suplimentare faţă de competenţele fundamentale.  Acestea sunt specifice anumitor grupuri de 

posturi (denumite uneori „familii de posturi") şi sunt definite în funcţie de misiunea specifică a acestora.  

În acest caz, trebuie identificate şi descrise comportamentele dorite pentru realizarea acestei/acestor 

misiuni.   

(iv). Procedura de evaluare 

Pentru implementarea, menţinerea şi asigurarea funcţiilor sale cheie, sistemul de evaluare a personalului 

trebuie să îndeplinească unele norme procedurale, care pot fi rezumate după cum urmează: 

(a) Participanţii la procedură 

Pentru a funcţiona adecvat, sistemul de evaluare necesită participarea activă a cel puţin uneia dintre 

următoarele două părţi: persoana evaluată şi persoana, dau persoanele care fac evaluarea.  În cazul 

societăţilor comerciale, unde Codul Muncii oferă cadrul legal general aplicabil, aceste persoane sunt, de 

regulă, salariatul şi managerul/superiorul ierarhic al acestuia.. 

Cu toate acestea, există organizaţii unde relaţia dintre cel evaluat şi evaluator nu corespunde raportului 

salariat-manager, iar scopurile organizaţiei înseşi, ca şi activităţile, atribuţiile sale, relaţiile cu alrte 

instituţii, sunt reglementate prin lege, întrucât ele furnizează un serviciu public esenţial într-un cadru 

reglementat de lege.  Este şi cazul judecătorilor, care sunt şi trebui să fie prin definiţie independenţi, şi de 

asemenea al procurorilor care, deşi supuşi controlului ierarhic, sunt guvernaţi de principiul legalităţii şi 

imparţailitărţii; magistraţii, aşa cum rezultă din actele normative menţionate în debutul acestei secţiuni, 

sunt evaluaţi de comisii de evaluare constituite potrivit legii. 

În toate cazurile, cel evaluat şi cel care evaluează , fie că este o persoană sau un organism, sunt 

participanţii cheie în procesul de evaluare.  De asemena, se recomandă să existe şi o a treia persoană sau 

organism, care să soluţioneze plângerile împotriva rezultatelor evaluării, dacă evaluatul şi evaluatorul nu 

ajung la o înţelegere.  

Cu toate acestea, într-o abordare „multi-sursă” (aşa-numitul feedback de 180 grade sau de 360 grade), 

evaluarea este făcută de manager, de colegi şi (în cazul funcţiilor de conducere) de subordonaţii unei 

anumite persoane.  Această practică este mai des întâlnită şi mai uşor de aplicat în mediul de afaceri, unde 

procesuld e evaluare este cel tradiţional. 

În oricare dintre aceste abordări, este important ca evaluatorul să se bazeze pe principii de evaluare a 

performanţei care sunt obiective, clare, şi care au fost comunicate şi sunt cunsocute de cel evaluat. 

(b) Etape cheie în procesul de evaluare 

Natura procesului de evaluare presupune o abordare ciclică, care include următoarele etape: 

- Stabilirea şi agrearea scopului pentru o perioadă de timp determinată: această etapă ar trebui să se 

desfăşoare sub forma unui dialog între salariatul evaluat şi managerul acestuia.  Întâlnirea la care se 

stabilesc scopurile ar trebui să aibă drept rezultat un acord asupra scopurilor (cantitative, calitative şi 

de dezvoltare) care urmează să fie atinse de salariat într-o perioadă determinată.  

o Monitorizarea performanţei, sprijin permanent şi feedback: acest element prezintă 

importanţă din punct de vedere al îndrumării şi dezvoltării pe care un manager poate şi 
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trebuie să le ofere.  Această activitate ar trebui să se desfăşoare ori de câte ori este necesar, 

pe toată durata perioadei de evaluare.  Cu toate acestea, monitorizarea performanţei în 

acest mod poate fi implementată numai în situaţiile unde relaţia tip manager-subordonat 

există şi poate fi pusă în lucru fără limitări şi fără riscul încălcării dispoziţiilor legale 

aplicabile. 

 În cazul magistraţilor, datorită normelor legale care guvernează statutul 

judecătorilor şi procurorilor (inclusiv definirea clară a modului de promovar şi a 

obligaţiei de pregătire şi perfecţionare profesională), acest element în procesul de 

evaluare nu îşi găseşte aplicarea. 

o Revizuire la jumătatea perioadei: cu toate că nu este o evaluare definitivă per se, are ca 

scop evaluarea stadiului de îndeplinire a scopurilor stabilite pentru cel evaluat.. 

 În acest moment, se pot discuta şi conveni soluţiile care sporesc şansele de 

atingere a scopurilor la finalul perioadei de evaluare.  În cazuri justificate în mod 

obiectiv, în această etapă se pot verifica scopurile.  În mod similar cu întâlnirea la 

care se stabilesc scopurile, această etapă ar trebui să se desfăşoare sub formă de 

interacţiune directă între persoana evaluată şi managerul acesteia.  Ca şi în cazul 

monitorizării permanente a performanţei menţionat mai sus, acest pas în cadrul 

procesului de evaluare este mult mai simplu de implementat, şi decurge mult mai 

natural în procesele de evaluare care au loc în relaţia manager-subordonat. 

- Evaluare: În această etapă, care încheie perioada de evaluare, persoana evaluată şi evaluatorul 

discută scopurile convenite pentru această perioadă şi stabilesc, de comun acord, în ce măsură au 

fost îndeplinite acestea.  

(c) Frecvenţa evaluării 

Pentru ca sistemul de evaluare să poată funcţiona eficient, ar trebui să beneficieze de o frecvenţă adecvată 

a activităţii de evaluare propriu-zise.  Acest fapt este, la rândul său, direct legat de natura activităţii pe care 

cel evaluat o desfăşoară şi, implicit, de natura scopurilor care îi pot fi atribuite.  Cu alte cuvinte, înainte de 

a stabili frecvenţa evaluării în cadrul sistemului de evaluare, ar trebui avută în vedere o perspectivă 

temporală realistă pentru realizarea scopurilor cantitative şi calitative ce urmează a fi atribuite.  De 

asemenea, trebuie să se ţină cont de faptul că, dacă evaluarea este realizată la intervale mai mari de un an, 

există riscul real ca procesul să fie lipsit de coerenţă şi continuitate, deoarece s-ar putea ca evaluarea să nu 

se mai realizeze în baza activităţilor şi situaţiilor efective întâlnite în practică, pierzându-se astfel 

posibilitatea de a oferi celor evaluaţi un feedback valoros, faptic, semnificativ şi motivaţional. 

(v). Evaluarea sistemului actual de evaluare a judecătorilor şi procurorilor 

utilizat în cadrul sistemului judiciar din România 

Pe baza surselor de informaţii menţionate în prima parte a acestei secţiuni, putem face următoarele 

observaţii: 

- Scopul sistemului, aşa cum este specificat în „Regulamentul privind evaluarea activităţii 

profesionale a judecătorilor şi procurorilor (adoptat prin Hotărârea nr.676/2007)”, pe lângă aspecte 

care sunt inerente oricărui proces de evaluare a personalului, include un element distinctiv care stă la 
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baza conceptului şi scopului sistemului de evaluare a judecătorilor şi procurorilor, respectiv 

„sporirea încrederii publice în sistemul judiciar, menţinerea şi consolidarea calităţii acestuia”.  

Astfel, aspectul calitativ al activităţii judiciare care poate fi constatat şi observat de persoanele 

interesate, implicate în activitatea judiciară, dobândeşte o foarte mare pondere şi importanţă.  

Pe lângă aspectele specifice procedurii judiciare, reglementate prin legi şi norme specifice, care 

influenţează, cu siguranţă, experienţa persoanelor interesate (de ex. durata proceselor, birocraţia), 

dar care nu depind exclusiv de magistraţi, atitudinile şi comportamentele efective ale persoanelor 

care deţin funcţii în magistratură constituie factori foarte semnificativi care îşi pun amprenta asupra 

gradului de încredere în justiţie.  

Acest aspect al performanţei judiciare, şi anume comportamentul efectiv în cadrul şedinţelor de 

judecată şi atitudinea faţă de participanţii la proces, a fost indicat ca fiind absent din evaluare, şi în 

acelaşi timp ca fiind semnificativ, de către judecătorii intervievaţi de Gallup în cadrul primei etape a 

acestui Proiect.  

Unul dintre aspectele semnalate în mod repetat de judecătorii intervievaţi se referă la caracterul 

criteriilor de evaluare, unii practicieni considerând că evaluarea este imposibilă în baza acestor 

criterii, din cauza faptului că nu sunt observabile şi nu pot fi definite într-un mod care să ofere 

motive clare pentru evaluarea şi, fapt şi mai important, pentru diferenţierea performanţei individuale 

a judecătorilor şi procurorilor.  

Observaţia cheie care poate fi făcută în această etapă, pe baza aspectelor cheie ale evaluării, aşa cum 

sunt ele definite în actele normative aplicabile, este că principiile fundamentale pe care se bazează 

criteriile de evaluare  cantitative şi calitative („eficienţă, calitatea activităţii şi integritate, inclusiv 

obligaţia de a participa în permanenţă la seminare de formare şi de a absolvi cursurile de 

specializare”) par a fi conforme cu scopul sistemului şi cu practicile generale din domeniul 

resurselor umane.  Totuşi, în ceea ce priveşte activitatea de evaluare propriu-zisă, criteriile nu pot fi 

descrise ca fiind pe deplin funcţionale, deoarece gradul lor de specificitate nu este suficient pentru a 

face diferenţieri clare între un magistrat şi altul.  

De asemenea, putem conchide că, în cadrul sistemului de evaluare aplicat în prezent, calitatea este 

evaluată în special prin prisma calităţii activităţii juridice (documente, hotărâri redactate), pe când 

celelalte aspecte care ţin mai mult de comportament, deşi sunt menţionate în cadrul sistemului (de 

ex. „profesionalismul interacţiunilor sociale”) rămân la stadiul de generalităţi, nefiind suficient de 

specifice pentru a constitui o bază de evaluare adecvată şi, implicit, pentru obţinerea unui feedback 

valabil, de dezvoltare. 

- Al doilea aspect care a fost constatat şi care ar trebui luat în considerare este procesul de evaluare 

propriu-zis, atât din punct de vedere al frecvenţei, cât şi al participanţilor la acesta.  Primul aspect 

semnificativ este faptul că evaluarea judecătorilor şi procurorilor se face din trei în trei ani.  

Existenţa unui interval atât de mare între evaluări e criticabilă şi subminează eficienţa sistemului de 

evaluare propriu-zis.  Un interval de 3 ani între evaluări nu permite realizarea unui feedback 

direcţionat şi eficient, care constituie scopul activităţii de evaluare, văzută ca o componentă a 

managementului performanţei.  
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Alte aspecte ale procesului de evaluare, care ar trebui menţionate la acest stadiu, se referă la 

participanţi şi la rolurile deţinute de aceştia în cadrul activităţii de evaluare. 

O practică de resurse umane frecvent utilizată, care se regăseşte şi în sistemul de evaluare a 

judecătorilor şi procurorilor, este practica de autoevaluare de către salariat.  Aceasta face ca procesul 

de evaluare să fie un dialog, conform bunelor practici din domeniul resurselor umane.  

O altă caracteristică a sistemului de evaluare este specificitatea organului de evaluare, respectiv, în 

cazul nagistraţilor, comisia de evaluare, formată dintr-un număr predeterminat de persoane, în 

general preşedintele instanţei sau procurorul-şef al parchetului în care cel evaluat îşi defăşoară 

activitatea, şi doi judecători sau procurori desemnaţi de colegiul de conducere; cei care fac parte din 

comisie sunt la rândul lor evaluaţi de comisii similare constituite la nivelul instanţei sau parchetului 

de nivel superior.  Un aspect rezultat mai ales în urma consultărilor cu practicienii trebuie totuşi 

menţionat:  un număr important dintre cei intervievaţi pe acest subiect, unii dintre ei persoane care 

au făcut parte din astfel de comisii de evaluare, au fost de părere că prezenţa în comisii a unor colegi 

ai celui evaluat poate da naştere unei tendinţe de a nu diferenţia între evaluări şi a acorda punctaj 

maxim tuturor, în mod nediscriminat, de teamă a nu „submina cariera” colegilor. 

Acest aspect trimite, mai departe, la un punct de vedere exprimat de unii dintre magistraţii 

intervievaţi, ce pare a indica unul dintre motivele care afectează modul de lucru al evaluatorilor.  Se 

pare că majoritatea evaluatorilor împărtăşesc opinia că lipsa de obiectivitate este regula şi, de aceea, 

dacă ei ar fi obiectivi,  şşi-ar plasa în mod automat colegii evaluaţi pe o poziţie de relativă 

inferioritate faţă de cei din cadrul altor instanţe.  Acest punct de vedere este demn de menţionat, în 

special în considerarea faptului că accesul la procesul de examinare în vederea promovării pe 

nivelurile judiciare ierarhic superioare are la bază rezultatele evaluării.  

- Menţionăm şi faptul că rezultatul evaluării are un impact unidimensional, care se referă exclusiv la 

posibilitatea (sau, teoretic, lipsa acesteia) de a promova pe nivelurile judiciare ierarhic superioare, 

sau, mai precis, de a fi admis la procesul de examinare, proces care este el însuşi decisiv pentru 

promovarea la nivelul ierarhic imediat următor.  Acest lucru pare să întărească tendinţa de a nu crea 

diferenţe între colegi prin rezultatele evaluării, accesul la procesul de examinare pentru promovare 

fiind perceput ca singurul scop al evaluării.   

- În urma analizei efectuate asupra datelor statistice cu privire la procesul de evaluare puse la 

dispoziţie de Beneficiar, precum şi a opiniilor exprimate de magistraţii intervievaţi, rezultă că 

sistemul nu îndeplineşte funcţia de diferenţiere între magistraţii cu prestaţii bune şi cei cu prestaţii 

slabe, majoritatea covârşitoare a evaluărilor finalizându-se cu acordarea punctajului maxim posibil.  

Sistemului de evaluare pare să îi lipsească puterea de a duce la rezultate care să difernţieze suficient 

între cei evaluaţi, ceea ce îi subminează valoarea şi credibilitatea în ochii participanţilor.   

(vi). Sugestii pentru eventualele îmbunătăţiri ce se pot aduce actualului sistem de 

evaluare a magistraţilor 

Luând în considerare bunele practici de evaluare în domeniul resurselor umane şi observaţiile formulate pe 

baza analizei sistemului de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, sugestiile 

privind eventualele îmbunătăţiri ale acestui sistem pot fi rezumate după cum urmează: 

- Conţinutul sistemului/ criteriile de evaluare 
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Pentru sporirea credibilităţii şi completarea conceptului existent cu unele elemente privind conduita 

şi comportamentul, recomandăm să se aibă în vedere elaborarea şi, respectiv, încorporarea în sistem 

a unor seturi de criterii de evaluare comportamentală.  Acestea ar putea constitui mijloace de 

comunicare, monitorizare şi evaluare a comportamentelor şi atitudinilor dorite, în scopul 

îmbunătăţirii imaginii publice a justiţiei şi a implementării culturii dorite în cadrul sistemului. 

Recomandăm, de asemenea, revizuirea criteriilor de evaluare existente, pentru a asigura claritatea şi 

transparenţa acestora şi a nu lăsa loc interpretărilor eronate. 

- Procesul de evaluare şi participanţii la acesta  

În ceea ce priveşte procesul de evaluare efectiv, recomandăm luarea în considerare a următoarelor 

elemente: 

o Creşterea frecvenţei activităţii de evaluare, astfel încât perioada dintre evaluări să nu 

depăşească 1 an. 

o Conceperea şi implementarea unui program de formare, cu scopul de a asigura 

comunicarea şi educarea în legătură cu principiile şi procesul ţintă de evaluare a 

personalului judiciar.   

- Relaţia dintre sistemul de evaluare şi celelalte sisteme-cheie de resurse umane   

Pentru a transforma sistemul de evaluare într-un element cheie al sistemului general de management 

al performanţei, recomandăm să se ia în calcul crearea unei corelaţii între o procesul de evaluare şi 

celelalte procese de resurse umane, mai ales cele legate de recunoaşterea şi eventuala recompensare 

a meritelor.  Acest aspect trebuie însă analizat cu atenţie, mai ales în considerarea eforturilor pe care 

le-ar presupune eventuala implementare a unui sistem salarial diferit de cel existent şi, de asemenea, 

necesitatea unui efort susţinut de formare şi perfecţionare profesională care să permită crearea 

bazelor, şi apoi implementarea uni sistem salarial progresiv.   

De asemenea, în vederea constituirii unui ansamblu coerent de sisteme de resurse umane, sistemul 

de evaluare trebuie să fie aliniat unui program de dezvoltare.  Acesta trebuie să includă nu numai 

aspectele profesionale ale activităţii judiciare, ci şi aspectele de comportament, cum ar fi 

comunicarea, abilităţile de conducere sau interacţiunea socială.  În mod ideal, după identifiacarea 

ariilor în care un magistrat are nevoie de perfecţionare (în baza unor criterii de evaluare predefinite), 

se poate stabili şi un set adecvat de măsuri care să ajute la dezvoltarea acestuia în acele zone de 

interes.     
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5. Scurtă prezentare a impactului asupra părţilor interesate  

5.1. Scurtă prezentare a contextului în care se află sistemul judiciar în România 

Pentru a identifica problemele principale care conturează şi influenţează imaginea publică a sistemului 

judiciar, s-au efectuat următoarele activităţi:   

(a) analiza articolelor de presă privind sistemului judiciar, înţeles într-un sens cât mai larg, inclusiv 

articolele privind noutăţile legate de sistemul judiciar român din 2010 (Raportul de Monitorizare a 

Presei Române, elaborat de Institutul de Monitorizare Media, 2010, efectuat asupra a trei cotidiene 

de mare tiraj:   “Adevărul”, “Jurnalul Naţional” şi “România Liberă”); 

(b) studiul Raportului Final asupra Rezultatelor Sondajului de Opinie şi Atitudine, efectuat de Gallup 

(sondaj de opinie şi atitudine, efectuat de Gallup în decembrie 2010/ianuarie 2011 prin intermediul 

unor interviuri semi-structurate cu 96 de practicieni);   

(c) analiza rezultatelor obţinute în urma interviurilor cu practicienii, realizate de Gallup în cadrul 

Raportului Interimar I din prezentul Proiect;   

(d) analiza rapoartelor periodice ale Comisiei Europene, în legătură cu progresul reformei sistemului 

judiciar din România (Raportul Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliul Uniunii 

Europene, asupra Progresului efectuat de România în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare 

- Bruxelles,  2010-2011).  

Selectarea presei scrise s-a bazat pe constatările raportului Gallup, care a realizat un clasament al surselor 

de informare a opiniei publice cu privire la sistemul judiciar din România.  Conform rezultatelor obţinute, 

pe locul doi s-a situat presa scrisă (53% dintre persoanele intervievate au indicat această sursă de informare 

ca fiind importantă, prin combinarea categoriilor „foarte importantă” şi „suficient de importantă”).  Deşi s-

a clasat pe locul doi, după ştirile de televiziune, această sursă de informare a fost selectată în vederea 

prezentei analize întrucât este mai uşor să se recupereze, să se identifice şi să se facă referiri exacte la o 

astfel de sursă.  

A doua ipoteză importantă pentru analiza sistemului judiciar român a rezultat din constatările sondajului 

Gallup menţionat mai sus, ce realizează o clasificare a instituţiilor asociate cu noţiunea de „justiţie”.  

Instanţele s-au situat pe locul întâi, iar parchetele pe locul trei (poliţia s-a situat pe locul doi, dar această 

instituţie nu face obiectul analizei în cadrul prezentului Proiect).   

Metoda de monitorizare a presei s-a bazat, la rândul său, pe această constatare.  În cadrul acestei activităţi, 

ne-am concentrat în principal asupra articolelor de presă care tratau doi dintre cei mai puternici factori de 

formare a imaginii publice cu privire la sistemul judiciar, respectiv toate aspectele legate de instituţii şi 

personal la nivelul instanţelor şi al parchetelor.    

După analiza aspectelor menţionate mai sus din articolele de presă, am elaborat un rezumat structurat al 

domeniilor principale care au cea mai pregnantă prezenţă în cotidiene, făcând aşadar parte dintre factorii 

de formare a imaginii publice cu cel mai mare potenţial de acoperire şi impact.  Prezentăm mai jos, pe 

scurt, majoritatea caracteristicilor distinctive ale domeniilor cheie pe care le-am identificat.  

- Corupţia rămâne una dintre cele mai des menţionate infracţiuni.  Cazurile de corupţie sunt de obicei 

menţionate în contextul abaterilor comise de diverşi angajaţi din sistemul judiciar.  Pe lângă cazurile 

particulare, corupţia este în general menţionată ca o problemă omniprezentă, adânc înrădăcinată în 
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instituţiile judiciare.  Articolele de presă prezintă corupţia ca având un impact deosebit de negativ 

asupra imaginii întregului sistem judiciar, aceasta şi deoarece este infracţiunea cea mai uşor de 

perceput de publicul larg.    

- Luarea de mită pare să atragă atenţia presei sub două aspecte.  A fost menţionată ca o infracţiune 

care însoţeşte învinuirile de corupţie la adresa anumitor judecători, acuzaţi de a fi acţionat în 

interesul propriu sau de a fi favorizat diverşi terţi.  Ca şi corupţia, mita este de asemenea prezentată 

ca o problemă sistemică.   

- Conduita lipsită de etică/neprofesională include o gamă largă de abateri profesionale comentate în 

presă, începând de la imparţialitatea ostentativă a unor judecători în diverse etape ale procesului, 

lipsa de comunicare, diverse modalităţi de a extinde privilegiile pe care le au.  Numeroase articole 

au asociat abaterile grave cu anumite consecinţe, în principal impunitatea judecătorilor.  Articolele 

de presă preferă să prezinte diverse situaţii de abatere profesională, evidențiind numeroasele moduri 

în care se poate înşela încrederea publicului în profesiile juridice.  Aşadar, diversele tipuri de abateri 

se numără printre cei mai importanţi factori de formare a imaginii publice.     

- Traficul de influenţă şi falsul au fost menţionate aproape exclusiv în contextul cazurilor de abateri 

profesionale foarte grave, fiind considerate faptele cele mai lipsite de etică ce pot fi comise de 

funcţionarii învestiţi cu încrederea publicului.      

- Aplicarea de standarde duble este una dintre cele mai vizibile probleme; ea este în mare măsură 

asociată cu abateri profesionale ale unor oficiali de rang înalt.  Un caz deconspirat de aplicare a unor 

standarde diferite în cadrul CSM sau între procurori este readus în atenţia cititorilor prin articole 

succesive, care dezvoltă subiectul iniţial.  

- Aşa-numitele „numiri în funcţie şi promovări suspecte” influenţează percepţia publicului larg, 

datorită conflictelor intens mediatizate şi comentate între membrii CSM.  Această categorie se 

regăseşte mai ales în articolele de presă, întrucât acuzaţiile (deseori nefondate) în legătură cu diverse 

posturi nu sunt în general luate în serios.  Deşi fac parte din categoria abaterilor profesionale, din 

cauza mediatizării intense, a apariţiilor frecvente în presă şi a legăturilor cu persoane aflate în funcţii 

înalte, aceste cazuri pot avea un efect foarte negativ asupra imaginii pe termen lung a instituţiei 

respective.   

- Excluderile pe motive disciplinare – acest subiect apare des în articolele de presă.  În afară de latura 

scandaloasă a excluderii unui oficial important, acest subiect ar putea transmite un mesaj pozitiv 

publicului larg:  cazurile de abatere profesională chiar pot fi pedepsite.  Publicul apreciază măsurile 

imediate şi decisive în sectorul judiciar, iar articolele care descriu soarta celor care comit abateri sau 

chiar infracţiuni apar imediat în cotidiene, indiferent de orientarea politică a acestora.  Astfel de 

articole pot promova o imagine pozitivă, sugerând faptul că au început să apară schimbări.   

- Conflictele dintre instituţii şi autorităţile de la nivel înalt pot face ca publicul să devină indiferent 

(fiind conflicte care nu afectează viaţa oamenilor de rând) sau le pot da acestora senzaţia că 

societatea se îndreaptă într-o direcţie greşită.  

- Eforturile de reformare şi modernizare a diverselor instituţii sunt mesaje privite cu interes.  Mica 

Reformă a Justiţiei, promovată şi comentată cu o doză semnificativă de influenţă politică, a 

beneficiat de cea mai multă atenţie în acest sens.  Această categorie are cel mai mare potenţial de a 
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atrage diverse comentarii, promovând conştientizarea aspectelor juridice şi educarea publicului.  

Având în vedere dimensiunile şi forma articolelor despre reforme care ne-au fost puse la dispoziţie 

spre analiză, considerăm că aspectul educaţional a fost insuficient exploatat.    

- Criticile din partea Comisiei Europene (opinii lansate de diverse instituţii şi oficiali) au apărut în 

mod regulat în titlurile articolelor de pe prima pagină.  Percepute ca fiind externe şi obiective, 

criticile aduse diverselor aspecte privind funcţionarea sistemului judiciar au reapărut în mod regulat.  

Datorită gamei largi de subiecte discutate, acest domeniu este şi va rămâne probabil un factor foarte 

popular de formare a imaginii publice, mai ales pentru acea parte a publicului care priveşte cu 

suspiciune sursele de informare interne.     

În general, cotidienele au tendinţa de a aprecia şi valoriza „noutăţile” şi afirmaţiile spectaculoase, fără a 

realiza o evaluare aprofundată a problemelor.  De regulă, discuţiile asupra subiectului şi evaluarea 

problemei sunt lăsate în sarcina periodicelor de specialitate.  Cu toate acestea, articolele presei de larg tiraj 

rămân o sursă reală de sensibilizare a publicului larg cu privire la schimbările ce au loc în sistemul 

judiciar.   

Intensitatea apariţiilor în articolele de presă, calculată prin prisma numărului de articole faţă de 

complexitatea analizei (X – XX – XXX) şi prezentată în tabelul de mai jos are rolul de a reliefa impactul 

real al acestei surse asupra formării cunoştinţelor, înţelegerii şi percepţiei publicului larg.  Lipsa 

indicatorilor arată că, în contextul dat, un anumit tip de problemă s-a înregistrat doar în cazuri singulare 

sau deloc. 
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Elementele de imagine publică, aşa cum sunt percepute prin prisma articolelor din cotidiene  

 Corupţie Mită Conduită 

lipsită de etică/ 

neprofesională  

 

Trafic de 

influenţă 

şi fals   

Standarde 

duble  

Numiri în 

funcţie/ 

promovări 

„suspecte”  

Concedieri 

disciplinare  

Conflicte 

cu  

autorităţile 

de rang 

înalt   

Eforturi de 

reformare şi 

modernizare   

(inclusiv 

Mica 

Reformă) 

Critici 

UE 

Instanţe   XXX XX XX  XX  XX X X XX 

ÎCCJ   XX XX  XX XX  XX X 

Parchete XX X XX X XX  XX   XX 

CSM X  XX  XX XXX XX XXX XX XX 

Ministerul 

Justiţiei  

X        XX XXX 

Sistemul 

judiciar – 

în general  

XX XX XX X X X XX  X XXX 
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5.2. Opinia practicienilor în legătură cu problema îmbunătăţirii imaginii publice 

În scopul identificării punctelor de vedere, opiniilor şi abordărilor reprezentative în legătură cu problema 

imaginii publice, am analizat o serie de răspunsuri oferite de un grup de practicieni.     

Sondajul de opinie a fost efectuat de Gallup.  Răspunsurile au fost furnizate în mod liber, sub protecţia 

anonimatului, şi au acoperit o gamă nelimitată de opinii şi abordări.  Grupul de persoane intervievate nu 

poate fi considerat ca fiind pe deplin reprezentativ, însă, în opinia noastră, cele mai interesante şi singulare 

observaţii colectate prin intermediul acestui sondaj justifică trecerea lor în revistă, cu scopul de a îmbogăţi 

observaţiile  efectuate în cadrul acestui Proiect.   

În total, sondajul a inclus opiniile a 64 de persoane (din cei 96 de practicieni abordaţi), judecătorii fiind 

foarte bine reprezentaţi:    

- 38 judecători; 

- 13 procurori; 

- 6 membri ai personalului auxiliar din justiţie; 

- 4 avocaţi; 

- 3 reprezentanţi ai unor instituţii neguvernamentale.   

Scopul principal al acestei analize este de a identifica şi discuta atitudinile şi aşteptările care pot fi 

considerate indicatori practici în cadrul unor discuţii mai aprofundate privind modalităţile de a crește 

încrederea publicului în sistemul judiciar.   

Răspunsurile individuale au fost împărţite pe grupe, în funcţie de tipul de abordare şi de natura mesajului.  

Similitudinile identificate în aceste răspunsuri au permis gruparea lor în răspunsuri-abordări de acelaşi tip 

ale unei probleme.    

Răspunsurile iniţiale obţinute în cursul sondajului au fost reformulate de Consultant, doar în scopul acestui 

Raport şi pentru mai multă claritate.   

5.2.(a). Modalităţi de a creşte încrederea publicului în sistemul judiciar român  – scurtă 

prezentare a abordărilor 

(i). Reforma sistemului 

„Este nevoie de schimbări pozitive, sub formă de reforme structurale aduse sistemului judiciar”.   

- Problema reală nu este imaginea, ci bazele funcţionale ale sistemului judiciar;   

- Se pot realiza progrese reale prin reformarea sistemului actual;   

- Imaginea favorabilă este o consecinţă naturală a unui sistem modernizat;   

- Standardele mai înalte impuse de sistem fac ca imaginea publică să fie mai bună.  

Această opinie este foarte răspândită printre judecătorii intervievaţi (9 răspunsuri), dar are o prezenţă 

simbolică la nivelul celorlalţi participanţi.  
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(ii). Schimbări de mentalitate la nivelul practicienilor 

„Schimbarea vechiului mod de abordare a publicului”.   

- Avocaţii sunt cei care ar trebui să servească drept element de legătură între sistemul judiciar şi 

publicul larg;   

- Imaginea tradiţională a judecătorului se poate îmbunătăţi în mod real prin schimbarea mentalităţii la 

nivelul avocaţilor (practicienilor).   

Răspunsurile privind schimbarea mentalităţii sunt adeseori corelate cu postulări privind necesitatea 

reformării sistemului.   

(iii). Imaginea publică este în general o problemă falsă 

„Nu este nevoie să ne facem probleme în legătură cu imaginea sistemului judiciar”.  

- Avocaţii ar trebui să se concentreze asupra aducerii la îndeplinire a misiunii lor;   

- Publicul larg nu poate fi mulţumit, nu are sens să se facă eforturi în acest sens;   

- Cât timp oamenii îşi îndeplinesc în mod corespunzător îndatoririle, nu este nevoie să dea atenţie 

imaginii;   

- Problemele de imagine sunt minore şi uşor de rectificat prin aplicarea de măsuri administrative;    

Conform acestui set de răspunsuri, sursa problemelor de imagine este de regulă asociată cu mass media, 

considerată iresponsabilă şi subiectivă.  O astfel de opinie radicală a fost înregistrată aproape exclusiv la 

nivelul procurorilor (jumătate din procurorii intervievaţi).    

(iv). Educarea juridică sistematică a publicului larg 

„Îmbunătăţirea imaginii este un proces de informare şi educare”.   

- îmbunătăţirea imaginii poate fi realizată prin promovarea unei culturi juridice şi a informării 

oamenilor;   

- doar educarea consecventă a publicului larg în legătură cu aspectele juridice poate duce la o 

îmbunătăţire permanentă a imaginii;    

- elementele de educaţie juridică trebuie să fie introduse din timp în  sistemul de învăţământ;     

- promovarea educaţiei juridice este o obligaţie a Statului (campanii de informare etc.); 

- educaţia juridică este fundamentală pentru disponibilitatea persoanelor de a se implica într-un 

proces.   

Este o opinie foarte răspândită, care se regăseşte la nivelul întregului grup intervievat.  Tipul şi mijloacele 

de educare pot diferi, dar mesajul indică în mod clar necesitatea unei soluţii sistemice pe termen lung la 

această problemă.   

(v). Comunicarea cu publicul printr-un purtător de cuvânt dedicat 

„Problemele care afectează imaginea pot fi explicate în mod oficial, dacă sunt abordate de persoana 

adecvată”.  
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- Creşterea celerităţii în soluţionarea proceselor şi popularizarea acestui lucru în mass media ar 

îmbunătăţi în mod semnificativ percepţia publicului în legătură cu sistemul judiciar;     

- Sistemul judiciar are capacităţi suficiente de a se „auto-curăţa” fără a fi nevoie de intervenţii 

revoluţionare.   

Această opinie pare a fi împărtăşită de puţini participanţi, răspândiţi uniform la nivelul tuturor categoriilor 

de persoane intervievate.    

(vi). Transparenţa şi comunicarea de informaţii despre lucrul în instanţă 

„Popularizarea unei imagini accesibile prin comunicarea instituţională.” 

- Publicul larg trebuie să afle informaţii despre munca magistraţilor pentru a o putea aprecia;   

- Este necesar un sprijin instituţional pentru promovarea imaginii;   

- Popularizarea trebuie să se desfăşoare la nivelul tuturor canalelor de comunicare; 

- O relaţie mai strânsă de colaborare cu presa ar fi o „alianţă” naturală.     

Comentariile se concentrează asupra instanţelor şi magistraţilor, mai degrabă decât asupra problemelor mai 

generale ale sistemului judiciar.  Situaţia actuală ar putea fi remediată prin popularizare instituţională, nu 

doar prin purtători de cuvânt.  Evident, această opinie este împărtăşită de judecători.    

(vii). Problemele din afara sistemului pun în umbră realizările indivizilor 

„Sistemul judiciar este constituit din profesionişti dedicaţi, care muncesc din greu”.   

- Problemele de sistem pe care le are statul în general afectează şi imaginea sistemului juridic;  

- Atenţia publică/politică prea intensă cauzează probleme personalului specializat din sistemul 

judiciar care îşi îndeplineşte cu conştiinciozitate sarcinile;  

- CSM trebuie să îşi asume răspunderea pentru îmbunătăţirea imaginii sistemului judiciar.   

Este o opinie foarte răspândită, specifică în general judecătorilor intervievaţi.  Este de obicei asociată cu 

postulatul că este nevoie de prezenţa mai puternică a statului în formarea dezbaterilor publice.   

(viii). Imaginea sistemului este afectată negativ de anumiţi indivizi 

„Nu este nimic în neregulă cu sistemul judiciar, ci doar cu câţiva indivizi din cadrul său”.  

- Unii politicieni sunt răspunzători pentru imaginea proastă;   

- Propria mea conduită nu este o problemă pentru sistem, dar există câteva „oi negre”.  

Este interesant faptul că această opinie este împărtăşită doar de personalul auxiliar.  

După juxtapunerea celor două seturi de analize, este demn de menţionat, în vederea îmbunătăţiri imaginii 

publice prin luarea unor iniţiative la nivel de resurselor umane, că principalele „domenii problemă” 

identificate ce pot fi influenţate prin iniţiative la nivel de resurse umane sunt „abaterile profesionale” şi 

aşa-numitele "numiri suspecte în funcţie".  

În ceea ce priveşte îmbunătăţirea primului aspect menţionat, cel mai mare potenţial de impact l-ar avea un 

program pe termen lung de schimbare a culturii, bazat pe definirea unui set de valori şi pe transpunerea 

acestora în modele adecvate de competenţă pentru personalul judiciar.  Trebuie reţinut însă că, odată ce 



 

 

429 

 

 

valorile şi competenţele sunt definite, este foarte important ca acestea să fie implementate în mod eficient 

în mecanismele de evaluare.  Aspectele specifice legate de dezvoltarea modelelor de competenţă bazate pe 

valori organizaţionale sunt descrise în secţiunea precedentă a prezentului Raport.     

În ceea ce priveşte problema aşa-numitelor "numiri suspecte în funcţie", deşi aceasta ar necesita o analiză 

suplimentară, definirea, comunicarea şi implementarea efectivă a principiilor de admitere în cadrul 

instituţiilor care sunt cel mai afectate de această problemă (ÎCCJ şi Consiliul Superior al Magistraturii) ar 

putea constitui un remediu în acest sens. 
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B. IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA IMPLICAŢIILOR BUGETARE ALE IMPLEMENTĂRII NOILOR 

CODURI 

 

Aplicarea prevederilor Noilor Coduri este susceptibilă să antreneze modificarea volumului de activitate la 

nivelul tuturor tipurilor de instanţe de judecată şi parchete, cu implicaţii semnificative asupra necesarului 

de personal din cadrul acestora.  Variaţia în necesarul de personal la nivelul instanţelor şi parchetelor, ce se 

va produce ca urmare a intrării în vigoare a Noilor Coduri, reprezintă principalul element care va antrena 

un impact asupra infrastructurii fizice şi de IT.   

Într-o primă etapă, pe baza concluziilor Raportului Interimar I, în Secţiunea A de mai sus, s-au identificat 

modificările aduse de Noile Coduri cu impact direct asupra gradului de încărcare şi a necesarului de 

personal din sistemul judiciar.  Aceste modificări vor avea şi un impact imediat asupra necesarului de 

infrastructură fizică şi de IT corespunzătoare instituţiilor judiciare.  

În afara prevederilor cuprinse în Noile Coduri care vor avea un impact direct asupra resurselor umane şi, 

indirect, un impact imediat asupra infrastructurii fizice şi de IT, principalele dispoziţii cuprinse în Noile 

Coduri care vor atrage modificări ale necesarului de infrastructură fizică şi de IT sunt cele referitoare la 

modul de desfăşurare a proceselor.  În acest sens, principalele dispoziţii relevante din perspectiva 

impactului asupra infrastructurii fizice şi de IT sunt cele care privesc:  

(a) Restructurarea modalităţii de soluţionare a procesului civil în primă instanţă 

Prevederile NCPC conduc la o restructurare a modului de desfăşurare a procesului civil în fața primei 

instanțe.  Astfel, noua reglementare a etapelor procedurii contencioase – etapa scrisă (constând în 

eventuala corespondenţă dintre instanţă şi reclamant în vederea regularizării cererii de chemare în judecată 

şi comunicarea întâmpinării şi a cererii reconvenţionale, dacă este cazul), etapa cercetării procesului (care 

se desfăşoară în camera de consiliu, fără prezenţa publicului) şi etapa dezbaterilor asupra fondului cauzei 

(desfăşurată, de regulă, în şedinţă publică şi finalizată cu deliberarea şi pronunţarea hotărârii) – va avea 

impact direct asupra infrastructurii fizice şi de IT aferentă instanţelor.  Având în vedere aceste modificări, 

Consultantul a evaluat atât infrastructura fizică existentă la nivelul instanțelor, pentru a stabili în ce măsură 

spațiile existente (birouri, spaţii cu destinaţia de săli de judecată, spaţii cu destinația de camere de consiliu) 

vor putea fi utilizate în cadrul noilor etape ale procesului civil, estimarea concretă urmând a fi efectuată pe 

baza calculului ce va reflecta gradul de încărcare a instanţelor.  

De asemenea, pentru estimarea impactului financiar-bugetar al noilor prevederi, vor trebui luate în calcul 

și dotările de IT disponibile la nivelul instanţelor, întrucât etapa scrisă a desfăşurării procesului presupune 

schimbul de corespondenţă între instanţă şi petent, în vederea respectării condiţiilor de formă ale cererilor 

de chemare în judecată, iar în etapa de cercetare a procesului există obligaţia înregistrării dezbaterilor şi a 

transcrierii înregistrărilor. 

(b) Procedura de filtrare a recursurilor la ÎCCJ 

Introducerea procedurii de filtrare a recursurilor se estimează că va genera un impact important, atât din 

perspectivă financiar-bugetară, cât şi din cea a resurselor umane necesar a fi alocate.  
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Aplicarea acestei proceduri poate conduce la un necesar suplimentar de infrastructură fizică (birouri pentru 

judecători sau grefieri, spații cu destinație de arhivă etc.) și de echipare IT corespunzătoare în cadrul 

instanței.  

Impactul estimat al acestor prevederi asupra infrastructurii fizice și de IT din cadrul ÎCCJ depinde de 

rezultatele analizei impactului acestor dispoziții asupra resurselor umane din cadrul acestei instanțe.  

(c) Introducerea de noi funcții judiciare – judecătorul de drepturi și libertăți și judecătorul de cameră 

preliminară 

Prevederile NCPP conduc la o restructurare a procesului penal prin introducerea a două noi funcţii 

judiciare: (i) judecătorul de drepturi şi libertăţi, care va autoriza orice măsură restrictivă de drepturi asupra 

suspectului sau inculpatului (de exemplu, arestare preventivă, arest la domiciliu etc.), şi (ii) judecătorul de 

cameră preliminară, care în principal se va pronunța asupra legalității trimiterii sau netrimiterii în 

judecată, precum și asupra legalității administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către 

organele de urmărire penală. 

Aplicarea reglementărilor NCPP referitoare la noile funcții judiciare impune o analiză a resurselor umane 

(magistrați, personal auxiliar) existente și a capacităților logistice (birouri judecători, grefieri, spații 

destinate arhivei etc.) și tehnice aferente, şi în măsura în care în urma acesteia rezultă un necesar distinct 

decurgând din aplicarea acestor prevederi, se va avea în vedere redimensionarea acestora corespunzător 

exercitării în mod eficient a noilor funcții judiciare în cadrul procesului penal.  

În afara dispoziţiilor Noilor Coduri indicate în Secţiunea A a prezentului Raport, precum şi a celor 

menţionate mai sus, Noile Coduri conţin şi prevederi care vor avea un impact direct asupra infrastructurii 

de IT, precum şi asupra altor elemente de cost înregistrate la nivelul instanţelor judecătoreşti.  Aceste 

dispoziţii sunt detaliate în continuare:  

(a) Citarea şi comunicarea actelor de procedură 

Reformarea procedurii de comunicare a actelor de procedură va consta, în principal, în următoarele 

modificări: comunicarea actelor de procedură în plic închis, detalierea procedurii de citare prin mijloace 

moderne (poştă electronică, telefax etc.), care asigură transmiterea textului și confirmarea primirii, citarea 

în străinătate, citarea prin publicitate și pe portalul instanței precum și la ultimul domiciliu cunoscut, 

comunicarea actelor de procedură, la cererea şi pe cheltuiala părţii interesate, prin intermediul executorilor 

judecătoreşti sau prin servicii de curierat rapid.  În ceea ce priveşte regula citării doar pentru primul termen 

de judecată, aceasta a fost deja introdusă prin Legea nr.202/2010.  Această regulă funcţionează doar dacă 

partea este prezumată a cunoaşte termenul acordat, adică dacă a depus cererea personal sau prin mandatar 

şi a luat termenul în cunoştinţă, dacă a fost prezentă la un termen de judecată personal sau printr-un 

reprezentant şi a luat termenul în cunoştinţă, precum şi dacă i s-a înmânat citaţia pentru un termen.  Faţă de 

CPC, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.202/2010, art.224 alin.(2) din NCPC extinde sfera 

situaţiilor limitativ prevăzute în care nu se aplică dispoziţiile privind prezumarea părţii/reprezentantului 

său de a cunoaşte termenul de judecată la ipotezele în care instanţa de apel sau de recurs fixează termen 

pentru rejudecarea fondului după anularea hotărârii primei instanţe sau după casarea cu reţinere şi ori de 

câte ori instanţa consideră necesară citarea la fiecare termen.  

În măsura în care instanțele nu au deja la dispoziție echipamentele tehnice necesare comunicării actelor de 

procedură conform prevederilor NCPC, varianta utilizării mijloacelor moderne în cadrul procedurii de 
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comunicare se estimează că va antrena inițial investiții suplimentare legate de dotarea cu echipamentele IT 

necesare la nivelul instanțelor de judecată. 

Pe de altă parte, aplicarea noilor prevederi în materia citării, precum detalierea mijloacelor moderne de 

comunicare, extinderea situaţiilor în care partea este prezumată că are termen în cunoştinţă, noile prevederi 

în materia citării celor aflați în străinătate, ar putea conduce, pe termen lung, la reducerea duratei și a 

cheltuielilor aferente comunicărilor, drept rezultat al eficientizării acestei proceduri.  

Similar dispozițiilor relevante în materie civilă, NCPP reglementează şi în materie penală posibilitatea 

comunicării actelor de procedură prin mijloace electronice moderne.  Aplicarea acestor prevederi ar putea 

genera costuri suplimentare pentru asigurarea bazei materiale necesare (sisteme electronice de comunicaţii 

sau mijloace tehnice de certificare a semnăturii electronice). 

Evaluarea impactului acestor modificări asupra sistemului judiciar este condiționată de obținerea unor date 

complete în urma sondajului desfășurat în cadrul proiectului (Gallup).  În lipsa acestora, identificarea 

implicațiilor de ordin financiar este fie extrem de dificilă, fie nefundamentată. 

(b) Înregistrarea obligatorie a ședințelor de judecată 

Aplicarea prevederilor NCPC care reglementează obligaţia de a înregistra şedinţele de judecată prin 

mijloace audio/video se estimează că va avea un impact financiar asupra sistemului judiciar, aceasta 

necesitând asigurarea echipamentelor tehnice (audio/video etc.) corespunzătoare, precum și a personalului 

auxiliar instruit să opereze astfel de echipamente. 

Notăm totuşi că obligaţia privind înregistrarea şedinţelor de judecată prin mijloace audio/video, atât a 

şedinţelor în materie civilă, cât şi în materie penală a fost introdusă prin art.13 din Legea nr.304/2004, însă 

aplicarea respectivelor prevederi a fost prorogată până la 01.01.2012. 

Și în acest caz evaluarea impactului acestor modificări asupra sistemului judiciar este condiționată de 

obținerea unor date complete în urma sondajului desfășurat în cadrul proiectului (Gallup). 

(c) Obligația înaintării către instanța superioară a unei copii certificate a dosarului, ori de câte ori se 

exercită apel/recurs împotriva unei încheieri pronunțate de instanța care soluționează cauza 

Noua prevedere a NCPC conform căreia, în cazul exercitării unei căi de atac împotriva încheierii, dosarul 

se trimite instanţei superioare în copie certificată, se estimează că va antrena costuri suplimentare pentru 

dotarea cu mijloace tehnico-materiale adecvate la nivelul instanțelor de judecată.  Având în vedere 

dificultatea estimării numărului sau frecvenței unor astfel de apeluri/recursuri, în opinia Consultantului 

este dificilă și insuficient fundamentată cuantificarea ex ante a impactului acestor prevederi. 

(d) Obligația instanțelor de a efectua verificări în registre publice, atunci când verificările sunt necesare 

pentru soluționarea dosarelor 

Noile atribuții ale instanței de judecată în sensul îndeplinirii oricărui act de procedură necesar soluţionării 

cauzei, inclusiv verificări în registrele prevăzute de legi speciale, pot avea impact financiar asupra 

sistemului judiciar, fiind necesară asigurarea resurselor financiare necesare dotării cu echipamente IT care 

să asigure accesul la bazele de date ale acestor autorități.  Anticipând atribuţiile menţionate anterior, prin 

art.I pct.5 din Legea nr.202/2010 a fost reglementat dreptul instanţelor de a avea acces la bazele 

electronice de date sau alte sisteme de informare deţinute de autorităţi şi instituţii publice, iar în vederea 

valorificării acestui drept, prin art.XXVII din aceeaşi lege s-a prevăzut încheierea unor protocoale cu 
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respectivele autorităţi sau instituţii.  Totodată, preconizând completarea art.149 NCPC, Proiectul LPA 

NCPC reia, în art.13 pct.33, prevederile introduse prin Legea nr.202/2010 în ceea ce priveşte accesul 

instanţelor la bazele de date electronice ale instituţiilor şi autorităţilor, în scopul îndeplinirii atribuţiilor 

proprii activităţii de judecată.   

Întrucât oportunitatea efectuării unor verificări în registrele prevăzute de legi speciale urmează a fi 

apreciată de instanță în funcție de situația concretă a fiecărei spețe, în opinia Consultantului este dificilă 

cuantificarea unui astfel de impact. 

(e) Noi atribuții ale instanțelor ale căror hotărâri sunt apelate/recurate în ceea ce privește înregistrarea 

dosarelor și regulile de comunicare 

Modificarea procedurilor de înregistrare și comunicare a apelului, respectiv a recursului, în sensul 

transferului atribuțiilor de verificare și comunicare a acestuia la instanțele ale căror hotărâri se atacă, se 

estimează că va antrena costuri suplimentare pentru aceste instanțe.  Acestea se vor datora noilor proceduri 

de comunicare a apelului/recursului și a întâmpinării, precum și necesității de a suplimenta corespunzător 

infrastructura de IT.   

În mod corespunzător, instanţele de apel şi instanţele de recurs vor fi degrevate de atribuţiile de verificare 

şi comunicare a apelului, respectiv a recursului şi a întâmpinării, aspecte de natură să determine o reducere 

a costurilor suportate de aceste instanţe. 
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1.1. Infrastructura fizică 

1.1.(a). Prezentarea situației actuale privind infrastructura fizică 

Având în vedere reglementările Noilor Coduri, se anticipează un impact la nivelul infrastructurii fizice 

aferente instanțelor judecătorești, serviciilor de probațiune, parchetelor și a penitenciarelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i).  Situația sălilor de judecată 

Funcţionarea oricărei instanţe de judecată depinde în foarte mare măsură de trei spaţii-cheie, esenţiale 

pentru buna desfăşurare a procedurilor judiciare, pentru obţinerea şi asigurarea unui act juridic de calitate.  

Aceste spaţii-cheie sunt sălile de judecată, birourile judecătorilor şi birourile grefierilor.  Luând în 

considerare reglementările cuprinse în Noile Coduri, acestor trei spaţii principale li se va alătura un al 

patrulea, reprezentat de sălile destinate desfăşurării procedurii de cameră de consiliu.  Acest nou tip de 

spaţii va avea un rol important în procesul de funcţionare a instanţelor de judecată.   

În teorie, suprafaţa fiecărei săli de judecată ar trebui să varieze în funcţie de tipul cauzelor care se vor 

judeca în spaţiul respectiv (civil/ penal), depinzând și de activităţile pe care o sală de judecată trebuie să le 

găzduiască.  Se poate afirma că, în ceea ce priveşte calitatea actului juridic, aceasta este în foarte mare 

măsură influenţată de disponibilitatea şi gradul de adecvare a sălilor de judecată.  

Operaționalizarea conceputului de „calitate a actului juridic” presupune, printre altele, măsurarea nivelului 

„serviciilor de drept” oferite de către un sistem judiciar funcţional, inclusiv prin punerea la dispoziţie a 

unor săli de judecată apte de a susţine atât acest sistem, precum şi orice modificări şi procese de 

eficientizare ar fi prevăzute în viitorul apropiat sau mai îndepărtat.  Cuantificarea performanţei 
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operaționale va facilita planificarea, realizarea şi controlul procesului de punere la dispoziţia justiţiabililor 

a unui act de justiţie de calitate. 

Pentru a permite cuantificarea, trebuie definit operaţional acest concept de „calitate a actului juridic”.  

Operaționalizarea unui concept reprezintă trecerea de la concept la dimensiuni, variabile, indicatori şi 

indici specifici.  Conceptul se definește prin elemente care pot fi observate şi măsurate.  Una dintre etapele 

principale ale operaţionalizării o constituie elaborarea indicatorilor.  Indicatorii sunt elemente direct 

observabile şi măsurabile cu ajutorul cărora pot fi caracterizate calităţile obiectului supus analizei.  

Sub aspect temporal, gradul de disponibilitate a sălilor de judecată poate fi studiat şi măsurat în secțiune 

transversală sau longitudinală.  Variabilele analizate şi măsurate în profil transversal reflectă situația 

sălilor de judecată la un anumit moment.  Variabilele măsurate în secțiune longitudinală indică evoluția în 

timp a capacității de asigurare a unui anumit număr de săli de judecată în cadrul instanţelor judecătoreşti.  

Având în vedere faptul că situaţia existentă la momentul actual are cel mai înalt grad de reprezentativitate, 

în procesul de analiză a situaţiei sălilor de judecată s-a optat pentru măsurarea variabilelor în secţiune 

transversală.  Variabilele utilizate pentru analizarea gradului de disponibilitate a sălilor de judecată sunt 

atât mărimi absolute, cât şi mărimi relative. 

Un aspect important în procesul de analiză şi interpretare a datelor şi, ulterior, de estimare a unei situații 

viitoare este reprezentat de gradul de agregare a datelor.  Se optează pentru un grad înalt de agregare în 

cazul în care este necesară o analiză generală a situaţiei infrastructurii aferente sălilor de judecată la nivelul 

întregului sistemul judiciar.  Un grad scăzut de agregare este preferat în situația în care se urmărește 

nivelul de dotare din punct de vedere al infrastructurii fizice aferente sălilor de judecată pentru o anumită 

instanţă/instituție din cadrul sistemului juridic.  Un grad înalt de agregare a datelor poate ascunde 

eventuale probleme existente la nivel de instanţă legate de prevederea unor spaţii insuficiente, precum şi de 

o împărţire inadecvată a acestora pe funcţiuni.  Prin urmare,   s-a optat pentru utilizarea unui grad scăzut de 

agregare în scopul prelucrării şi analizei unor date cât mai complete. 
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Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar

(a) Judecătorii 

În prezent, la nivelul celor 179 de judecătorii există un număr total de 392 de săli de judecată, împărţite pe 

trei tipuri: săli de judecată destinate judecării cauzelor civile, săli de judecată destinate judecării cauzelor 

penale şi săli de judecată în care se judecă atât cauze civile, cât şi cauze penale (în cadrul analizei au fost 

denumite cauze mixte).   

Analiza datelor colectate a evidenţiat faptul că 31% 

din totalitatea judecătoriilor (55 de instanţe) au în 

incinta lor o singură sală de judecată, în timp ce 

44% (79 de instanţe) sunt dotate cu câte două săli 

de judecată.  Aproximativ 23% dintre judecătorii 

deţin între 3 şi 5 săli de judecată.  Doar 4 dintre 

judecătorii beneficiază de mai mult de 5 săli de 

judecată: Judecătoria Cluj-Napoca (6 săli de 

judecată), Judecătoria Craiova (6 săli de judecată), 

Judecătoria Timişoara (11 săli de judecată) şi 

Judecătoria Arad (7 săli de judecată). 

 

 

În prezent, la nivel agregat, la nivelul judecătoriilor 

există un număr de 181 săli de judecată destinate 

judecării de cauze civile, 128 de săli pentru 

judecarea cauzelor penale şi un număr de 83 de săli 

de judecată în care se soluţionează cauze mixte 

(atât civile, cât şi penale). 

Din punct de vedere al suprafeţelor sălilor de judecată în funcţie de destinaţia acestora (conform tipului 

cauzelor aflate pe rol, alocate în funcţie de destinaţia specifică a fiecărei săli de judecată) se constată 

discrepanţe majore între judecătorii.  Astfel, există judecătorii care beneficiază de săli de judecată cu 

suprafeţe minime cuprinse între aproximativ 12 şi 37 mp, în timp ce alte judecătorii utilizează săli de 

judecată cu suprafeţe minime cuprinse între 100 şi 150 mp.  De exemplu, Judecătoria Slatina beneficiază 

de 3 săli de judecată – două dintre săli sunt utilizate pentru judecarea cauzelor civile, în timp ce a treia 

sală este folosită pentru judecarea cauzelor penale – cea mai mică sală de judecată în care sunt soluţionate 

cauze civile având suprafaţa de 12,15 mp.  Pe de altă parte, Judecătoria Motru beneficiază de două săli de 

judecată, dintre care cea mică sală este destinată judecării cauzelor penale şi are o suprafaţă de 104,66 mp. 

O situaţie similară se poate constata şi în cazul suprafeţelor maxime ale sălilor de judecată: există instanţe 

în care suprafaţa maximă a sălilor de judecată depăşeşte cu puţin 50 mp (Judecătoria Cornetu), dar şi 

judecătorii în care suprafaţa maximă a spaţiului destinat judecării cauzelor poate ajunge la peste 150 mp 

(Judecătoria Sector 6 Bucureşti, Judecătoria Sighetu Marmaţiei, sau Judecătoria Sibiu, care deţine cea mai 

mare sală de judecată  utilizată pentru judecarea cauzelor penale, având o suprafaţă de 177,84 mp). 

31%

44%

12%
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Situatia judecatoriilor din punctul de vedere al salilor de 

judecata 

Detin 1 sala de judecata Detin 2 sali de judecata

Detin 3 sali de judecata Detin 4 sali de judecata

Detin 5 sali de judecata Detin peste 5 sali de judecata

Minima Medie Maxima

Civile 181 12,15 66,46 151,90

Penale 128 16,20 79,27 177,84

Mixte 83 37,50 71,27 122,00

Total judecatorii 392 12,15 71,74 177,84

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Situatia salilor de judecata din cadrul judecatoriilor

Tipul de cauze 

judecate

Numarul salilor 

de judecata

Suprafata salilor de judecata
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Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar

Având în vedere diferenţele înregistrate la nivelul judecătoriilor din punct de vedere al infrastructurii 

aferente sălilor de judecată, se impune analiza intensităţii corelaţiei dintre volumul de activitate al acestor 

instanţe (numărul dosarelor civile şi penale de soluţionat) şi numărul total de săli de judecată.  

 

În cazul relaţiei dintre volumul de activitate a 

judecătoriilor şi numărul total de săli de judecată, 

coeficientul de corelaţie simplă
171

 Pearson este de 

0,7533 ceea ce indică o corelaţie moderată, 

pozitivă, între cele două variabile analizate.  

Aceasta înseamnă că valorile ridicate ale variabilei 

„volum total de activitate” sunt parţial asociate cu 

valorile ridicate ale celeilalte variabile „număr total 

al sălilor de judecată”.  Indicatorul calculat 

evidenţiază faptul că, în general, judecătoriile care 

înregistrează un volum ridicat al cauzelor civile şi 

penale beneficiază şi de un număr mai mare de săli 

pentru a judeca aceste cauze.      

La nivel dezagregat, analiza datelor colectate a 

evidenţiat diferenţe între judecătoriile clasificate în 

funcţie de volumul de activitate (număr dosare de 

soluţionat) în ceea ce priveşte numărul sălilor de 

judecată.  Astfel, se poate constata că judecătoriile 

cu un volum al cauzelor de soluţionat mai mare, 

deţin în general şi un număr mai mare de săli de 

judecată.  De exemplu, judecătoriile care 

înregistrează sub 3.000 de dosare de soluţionat 

deţin în medie o singură sală de judecată, în timp ce 

judecătoriile cu un volum de activitate de peste 

30.000 de cauze dispun în medie cinci astfel de 

spaţii.  

 

La nivel agregat, se poate afirma că judecătoriile dețin în medie două săli de judecată. 

                                                      

 

171 Coeficientul Bravais-Pearson descrie relaţia dintre două variabile, putând înregistra valori între -1 şi +1.  Valorile extreme presupun o corelaţie 

perfectă între variabile, pozitivă sau negativă, în timp ce valoarea nulă indică lipsa unei relaţii liniare între variabilele analizate.  Calculul acestui 

coeficient presupune determinarea abaterilor relative ale valorilor asociate celor două distribuţii faţă de mediile corespunzătoare.   
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Judecatorii  cu un volum de peste 30.001 cauze 5

Total judecatorii 2

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Situatia salilor de judecata din cadrul judecatoriilor

Tipul de judecatorie in functie de volumul de activitate

Numarul mediu 

frecvent al sali lor 

de judecata pe tip 

de judecatorie
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Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar

 

Dacă se analizează situaţia suprafeţelor sălilor de 

judecată în funcţie de tipul de judecătorii, grupate 

în funcţie de volumul de activitate, se constată că 

sălile de judecată din cadrul judecătoriilor cu 

volum de activitate mai mare de 30.000 de cauze au 

o suprafaţă minimă ce depăşeşte 30,00 de mp, în 

timp ce în cazul instanţelor cu un volum de 

activitate cuprins între 15.000 şi 20.000 de cauze 

există săli de judecată a căror suprafaţă nu 

depăşeşte 13,00 mp (Judecătoria Slatina - 12,15 

mp).  

O imagine mai clară asupra diferenţelor majore dintre judecătorii din punctul de vedere al infrastructurii 

sălilor de judecată se poate obţine prin compararea suprafeţelor medii aferente acestor tipuri de săli.  

Astfel, în cazul unei judecătorii cu un volum de activitate de peste 30.001 cauze (cum este cazul 

Judecătoriei Braşov sau al Judecătoriei Constanţa), sălile de judecată au în medie o suprafaţă de 

aproximativ 70 mp, în timp ce judecătoriile cu un volum de activitate cuprins între 10.001 şi 15.000 cauze 

(Judecătoria Bistriţa de exemplu), respectiv între 15.001 şi 20.000 cauze (Judecătoria Baia Mare sau 

Judecătoria Giurgiu de exemplu), beneficiază în medie de săli de judecată având o suprafaţă medie de 

aproximativ 100 mp.  La nivelul tuturor judecătoriilor, suprafaţa medie a unei săli de judecată se situează 

în jurul valorii de 71,74 mp.  

 

(b) Tribunale 

În prezent, la nivelul celor 44 de tribunale incluse în analiză există un număr de 170 de săli de judecată, 

împărţite pe trei tipuri: săli de judecată destinate judecării cauzelor civile, săli de judecată destinate 

judecării cauzelor penale şi săli de judecată în care se judecă atât cauze civile, cât şi cauze penale (în 

cadrul analizei au fost denumite cauze mixte).   

În același timp, în analiză au fost prevăzute suplimentar Tribunalul Comercial Cluj, Tribunalul Comercial 

Argeş şi Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, cu privire la care Beneficiarul ne-a furnizat 

informaţii.    

Analiza datelor colectate a evidenţiat faptul că doar 

5 tribunale au în incinta lor o singură sală de 

judecată (Tribunalul pentru Minori şi Familie 

Braşov, Tribunalul Comercial Cluj, Tribunalul 

Sălaj, Tribunalul Tulcea şi Tribunalul Comercial 

Argeş), în timp ce 25% (11 instanţe) sunt dotate cu 

câte două săli de judecată.  Tot atâtea instanţe deţin 

între 4 şi 5 săli de judecată, în timp ce 21% din 

totalul tribunalelor au în componenţa lor 3 săli de 

judecată.  Opt dintre tribunale beneficiază de mai 

mult de 5 săli de judecată, dintre care Tribunalul 

Bucureşti este dotat cu cel mai mare număr de săli 

 

Minima Medie Maxima

Judecatorii  cu volum de activitate sub 3.000 cauze 17,00 67,74 112,80

Judecatorii  cu volum de activitate intre 3.001-5.000 cauze 20,38 74,79 136,00

Judecatorii  cu volum de activitate intre 5.001-10.000 cauze 22,70 71,26 151,90

Judecatorii  cu volum de activitate intre 10.001-15.000 cauze 42,00 79,42 144,65

Judecatorii  cu volum cuprins intre 15.001-20.000 cauze 12,15 76,37 136,00

Judecatorii  cu volum cuprins intre 20.001-30.000 cauze 16,20 71,77 177,84

Judecatorii  cu un volum de peste 30.001 cauze 33,00 70,61 131,30

Total judecatorii 12,15 71,74 177,84

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Situatia salilor de judecata din cadrul judecatoriilor

Tipul de judecatorie in functie de volumul de activitate

Suprafata salilor de judecata (mp)
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Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar

de judecată – 22.  

 

În prezent, la nivel agregat, tribunalele dispun de 

un număr de 109 săli de judecată destinate judecării 

cauzelor civile, de 53 de săli pentru judecarea 

cauzelor penale şi de un număr de 8 săli de judecată 

în care se soluţionează cauze mixte (atât civile, cât 

şi penale). 

Discrepanţe majore între tribunale se constată din punct de vedere al suprafeţelor aferente sălilor de 

judecată în funcţie de destinaţia acestora (conform tipului cauzelor aflate pe rol, alocate în funcţie de 

destinaţia specifică a fiecărei săli de judecată).  Astfel, există tribunale care beneficiază de săli de judecată 

cu suprafeţe minime cuprinse între aproximativ 22 şi 60 mp, în timp ce alte tribunale utilizează săli de 

judecată cu suprafeţe minime cuprinse între 80 şi 100 mp.  De exemplu, Tribunalul Buzău beneficiază de 

3 săli de judecată – două dintre săli sunt utilizate pentru judecarea cauzelor civile, în timp ce a treia sală 

este folosită pentru judecarea cauzelor penale – cea mai mică sală de judecată destinată soluţionării 

cauzelor civile având o suprafaţă de 22,60 mp.  Pe de altă parte, Tribunalul Brăila beneficiază de două săli 

de judecată, din care sala cu o suprafaţă mai mică (93 mp) este destinată judecării cauzelor penale. 

O situaţie similară se poate constata şi în cazul suprafeţelor maxime ale sălilor de judecată: există instanţe 

în care suprafaţa maximă a sălilor de judecată depăşeşte cu puţin 36 mp (Tribunalul Ialomiţa), dar şi 

tribunale în care suprafaţa maximă a spaţiului destinat judecării cauzelor poate ajunge la peste 110 mp 

(Tribunalul Mureş, Tribunalul Bihor, sau Tribunalul Satu Mare, care deţine cea mai mare sală de judecată 

utilizată pentru judecarea cauzelor penale – fiecare având o suprafaţă de 153,86 mp). 

Având în vedere diferenţele înregistrate la nivelul tribunalelor din punct de vedere al infrastructurii 

aferente sălilor de judecată, se impune analiza intensităţii corelaţiei dintre volumul de activitate a 

tribunalelor (numărul dosarelor civile şi penale de soluţionat) şi numărul total de săli de judecată.  

 În cazul relaţiei dintre volumul de activitate a 

tribunalelor şi numărul total de săli de judecată, 

coeficientul de corelaţie simplă Pearson este de 

0,8924 ceea ce indică o corelaţie puternică, 

pozitivă, între cele două variabile analizate.  

Aceasta înseamnă că valorile ridicate ale variabilei 

„volum total de activitate” sunt puternic asociate cu 

valorile ridicate ale celeilalte variabile „număr total 

al sălilor de judecată”.  Indicatorul calculat 

evidenţiază faptul că tribunalele care înregistrează 

un volum ridicat al cauzelor civile şi penale 

beneficiază, în general, de un număr mai mare de 

săli pentru a judeca aceste cauze.      

Minima Medie Maxima

Civile 109 22,60 70,14 150,00

Penale 53 36,80 91,76 153,86

Mixte 8 60,58 85,80 115,10

Total tribunale 170 22,60 78,50 153,86

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Situatia salilor de judecata din cadrul tribunalelor

Tipul de cauze 

judecate

Numarul salilor 

de judecata

Suprafata salilor de judecata
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Dacă se analizează numărul sălilor de judecată din 

cadrul tribunalelor, se constată diferenţe majore de 

la o instituţie la alta în funcţie de volumul de 

activitate (numărul dosarelor de soluţionat).  

Numărul sălilor de judecată se modifică direct 

proporţional cu volumul de activitate aferent 

fiecărei instanţe.  De exemplu, tribunalele cu un 

volum de activitate sub 5.000 de dosare de 

soluţionat, deţin în medie o singură sală de 

judecată, în timp ce tribunalele cu un volum de 

activitate cuprins între 10.001 şi 20.000 de cauze 

deţin în general 4 astfel de spaţii. 

 

Luarea în calcul a Tribunalului Bucureşti (care este dotat cu 22 de săli de judecată) în categoria 

tribunalelor cu un volum de activitate de peste 30.001 de cauze distorsionează rezultatele analizei la 

nivelul acestei categorii de instanţe.  Astfel, pe lângă Tribunalul Bucureşti, în categoria instanţelor cu un 

număr anual de cauze mai mare de 30.000, mai  există doar un singur tribunal, Tribunalul Dolj, acesta 

dispunând doar de 6 săli de judecată.  

La nivel agregat, se poate constata că tribunalele din România deţin în medie patru săli de judecată. 

 

Dacă se analizează suprafeţele sălilor de judecată la 

nivelul tribunalelor grupate în funcţie de volumul 

de activitate, se constată faptul că suprafaţa minimă 

a unei săli de judecată din cadrul tribunalelor cu un 

volum de activitate sub 5.000 de cauze este de 

32,26 mp (Tribunalul Covasna), în timp ce în cazul 

tribunalelor cu un volum de activitate între 5.000 şi 

10.000 de cauze, aceasta  este de 22,60 mp.  

O imagine mai clară asupra diferenţelor majore dintre tribunale din punctul de vedere al infrastructurii 

sălilor de judecată se poate obţine prin compararea suprafeţelor medii aferente acestor tipuri de săli.  

Astfel, în cazul unui tribunal cu un volum de activitate cuprins între 20.001 şi 30.000 cauze (cum este 

cazul Tribunalului Constanţa sau Tribunalului Iaşi), suprafaţa medie a unei săli de judecată este de 

aproximativ 65 mp, în timp ce tribunalele cu un volum de activitate cuprins între 5.001 şi 10.000 cauze 

(Tribunalul Giurgiu sau Tribunalul Olt de exemplu), beneficiază de săli de judecată a căror suprafaţă 

medie este de aproximativ 100 mp.  La nivelul tuturor tribunalelor, suprafaţa medie a unei săli de judecată 

este de aproximativ 78,50 mp.  

 

(c) Curţi de Apel 

În prezent, la nivelul celor 15 curţi de apel incluse în analiză există un număr de 56 de săli de judecată 

destinate judecării cauzelor civile, respectiv cauzelor penale.   

 

Situatia salilor de judecata din cadrul tribunalelor

Tribunale cu volum de activitate sub 5.000 cauze 1

Tribunale cu volum de activitate intre 5.001-10.000 cauze 3

Tribunale cu volum de activitate intre 10.001-15.000 cauze 4

Tribunale cu volum cuprins intre 15.001-20.000 cauze 4

Tribunale cu volum cuprins intre 20.001-30.000 cauze 5

Tribunale cu un volum de peste 30.001 cauze 14

Total tribunale 4

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Tipul de tribunal in functie de volumul de activitate
Numarul mediu al 

salilor de judecata

Minima Medie Maxima

Tribunale cu volum de activitate sub 5.000 cauze 32,26 59,79 86,15

Tribunale cu volum de activitate intre 5.001-10.000 cauze 22,60 81,54 150,00

Tribunale cu volum de activitate intre 10.001-15.000 cauze 24,00 82,97 153,86

Tribunale cu volum cuprins intre 15.001-20.000 cauze 27,55 77,35 141,45

Tribunale cu volum cuprins intre 20.001-30.000 cauze 30,00 77,86 107,00

Tribunale cu un volum de peste 30.001 cauze 31,90 62,87 92,40

Total tribunale 22,60 78,50 153,86

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Situatia salilor de judecata din cadrul tribunalelor

Tipul de tribunal in functie de volumul de activitate
Suprafata salilor de judecata (mp)
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Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar

Analiza datelor colectate a evidenţiat faptul că nu 

există la momentul actual nicio curte de apel care 

să deţină mai puţin de două săli de judecată.  Trei 

dintre curţile de apel au în incinta lor câte două săli 

de judecată (Curtea de Apel Piteşti, Curtea de Apel 

Ploieşti şi Curtea de Apel Iaşi), în timp ce 7 

instanţe sunt dotate cu câte trei săli de judecată.  

Curtea de Apel Timişoara beneficiază de un număr 

de 5 săli de judecată, în timp ce Curtea de Apel 

Bucureşti este singura care deţine 12 săli de 

judecată.   

 

În prezent, la nivel agregat, curţile de apel dispun 

de un număr de 36 de săli de judecată destinate 

judecării cauzelor civile şi 20 de săli pentru 

judecarea cauzelor penale.  Există o specializare şi 

o delimitare clară între tipul cauzelor (civile şi 

penale) în ceea ce priveşte destinaţia sălilor de 

judecată în care se soluţionează aceste cauze.  La 

nivelul curţilor de apel nu figurează săli în care să 

se judece cauze mixte (atât civile, cât şi penale). 

Din punct de vedere al suprafeţelor aferente sălilor de judecată în funcţie de destinaţia acestora (conform 

tipului cauzelor aflate pe rol, alocate în funcţie de destinaţia specifică a fiecărei săli de judecată) se 

constată discrepanţe majore între curţile de apel.  Există curţi de apel care dispun de săli de judecată cu 

suprafeţe minime cuprinse între aproximativ 23 şi 43 mp, în timp ce alte curţi de apel utilizează săli de 

judecată cu suprafeţe minime cuprinse între 60 şi 130 mp.  De exemplu, Curtea de Apel Piteşti 

beneficiază de 2 săli de judecată – una pentru judecarea cauzelor civile, şi o a doua pentru judecarea 

cauzelor penale – cea mai mică sală de judecată, la nivel naţional, în care se soluţionează cauze civile 

având suprafaţa de 23,20 mp.  Pe de altă parte, Curtea de Apel Ploieşti beneficiază de două săli de 

judecată, fiecare dintre acestea având suprafaţa de 135 mp (o sală destinată judecării cauzelor civile, 

cealaltă fiind alocată pentru judecarea cauzelor penale). 

O situaţie similară se poate constata şi în cazul suprafeţelor maxime ale sălilor de judecată: în cazul Curţii 

de Apel Piteşti suprafaţa maximă a sălilor de judecată depăşeşte cu puţin 29 mp, în timp ce în situaţia 

Curţii de Apel Alba Iulia, precum şi a Curţii de Apel Cluj, suprafaţa maximă a spaţiului destinat judecării 

cauzelor depăşeşte 150 mp.  Curtea de Apel Bucureşti deţine cea mai mare sală de judecată utilizată 

pentru soluţionarea cauzelor civile – 211,60 mp. 

Având în vedere diferenţele înregistrate la nivelul curţilor de apel din punct de vedere al infrastructurii 

aferente sălilor de judecată, se impune analiza intensităţii corelaţiei dintre volumul de activitate a curţilor 

de apel (numărul dosarelor civile şi penale de soluţionat) şi numărul total de săli de judecată.  
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Minima Medie Maxima

Civil 36 23,20 88,17 211,60

Penal 20 29,20 101,70 210,40

Total curti de apel 56 23,20 85,86 211,60

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Situatia salilor de judecata din cadrul curtilor de apel

Tipul de sala de 

judecata

Numarul salilor 

de judecata

Suprafata salilor de judecata
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Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar

 

În cazul relaţiei dintre volumul de activitate a 

curţilor de apel şi numărul total de săli de judecată, 

coeficientul de corelaţie simplă Pearson este de 

0,8560 ceea ce indică o corelaţie puternică, 

pozitivă, între cele două variabile analizate.  

Indicatorul calculat evidenţiază faptul că acele curţi 

de apel care înregistrează un volum ridicat al 

cauzelor civile şi penale beneficiază, în general, de 

un număr mai mare de săli pentru a judeca aceste 

cauze.  Cu toate acestea, având în vedere numărul 

redus al valorilor înregistrate (15 curţi de apel) de 

cele două variabile analizate (volum de activitate şi 

săli de judecată), rezultatele obţinute trebuie 

interpretate cu precauţie.  

Dacă se analizează numărul sălilor de judecată din 

cadrul curţilor de apel, se constată că  atât curţile de 

apel cu un volum de activitate sub 7.000 de dosare 

de soluţionat, cât şi curţile de apel cu un volum de 

activitate cuprins între 7.001 şi 15.000 de dosare, 

dețin în medie trei săli de judecată.  Curţile de apel 

cu un volum de activitate de peste 15.001 deţin în 

medie 8 săli de judecată, însă rezultatele obţinute 

trebuie  

 

interpretate cu precauţie întrucât din această categorie de instanţe fac parte doar Curtea de Apel Bucureşti, 

dotată cu 12 de săli de judecată şi Curtea de Apel Craiova, care deţine doar 3 săli de judecată. 

La nivel agregat, se poate constata că în general curţile de apel din România deţin în medie 4 săli de 

judecată. 

 

Dacă se analizează suprafeţele sălilor de judecată la 

nivelul curţilor de apel grupate în funcţie de 

volumul de activitate, se constată că sălile de 

judecată din cadrul curţilor de apel cu volum de 

activitate mai mare de 15.000 de cauze au o 

suprafaţă minimă ce depăşeşte 55,00 mp, în timp ce 

în cazul instanţelor cu un volum de activitate sub 

7.000 de cauze există săli de judecată a căror 

suprafaţă nu depăşeşte 24,00 mp (Curtea de Apel 

Piteşti - 23,20 mp). 

O imagine mai clară asupra diferenţelor majore dintre curţile de apel din punctul de vedere al 

infrastructurii sălilor de judecată se poate obţine prin compararea suprafeţelor medii aferente acestor 

tipuri de săli.  

Astfel, în cazul Curţii de Apel Constanţa, care are un volum de activitate cuprins între 7.001 şi 15.000 
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Situatia salilor de judecata din cadrul curtilor de apel

Curti de apel cu volum de activitate sub 7.000 cauze 3

Curti de apel cu volum de activitate intre 7.001-15.000 cauze 3

Curti de apel cu un volum de peste 15.001 cauze 8

Total curti de apel 4

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Tipul de curte de apel in functie de volumul de activitate
Numarul mediu al 

salilor de judecata

Minima Medie Maxima

Curti de apel cu volum de activitate sub 7.000 cauze 23,20 58,25 144,50

Curti de apel cu volum de activitate intre 7.001-15.000 cauze 43,56 99,89 172,00

Curti de apel cu un volum de peste 15.001 cauze 55,00 98,77 211,60

Total curti de apel 23,20 85,86 211,60

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Situatia salilor de judecata din cadrul curtilor de apel

Tipul de curte de apel in functie de volumul de activitate
Suprafata salilor de judecata (mp)
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cauze, suprafaţa medie a unei săli de judecată este de aproximativ 76 mp, în timp ce în cazul Curţii de 

Apel Alba Iulia (care are un volum de cauze asemănător) suprafaţa medie a unei săli de judecată este de 

aproximativ 110 mp.  În cazul curţilor de apel cu un volum de activitate de peste 15.001 cauze, Curtea de 

Apel Bucureşti dispune de săli de judecată cu o suprafaţă medie de aproximativ 139 mp, în timp ce Curtea 

de Apel Craiova este dotată cu săli de judecată a căror suprafaţă medie este de aproximativ 58,33 mp.  La 

nivelul tuturor curților de apel, suprafaţa medie a unei săli de judecată este de aproximativ 85,86 mp.  

 

(d) ÎCCJ 

La nivelul ÎCCJ există în prezent un număr de 5 de 

săli de judecată: o sală de judecată destinată 

judecării cauzelor civile, o sală de judecată 

destinată judecării cauzelor penale, o sală de 

judecată destinată cauzelor comerciale, o sală de 

judecată pentru cauzele de contencios 

administrativ, precum şi o sală de judecată în care 

se soluţionează cauzele de competenţa secţiilor 

unite ale ÎCCJ. 

Analiza datelor colectate evidenţiază faptul că 

suprafaţa minimă a unei săli de judecată este de 

53,77 mp, aceasta reprezentând suprafaţa sălii de 

judecată în care se soluţionează cauzele civile.   

 

Cea mai mare sală de judecată la nivelul ÎCCJ este destinată judecării cauzelor penale (74,21 mp). 

 

Minima Medie Maxima

53,77 64,40 74,21

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Situatie generala la nivelul ICCJ

Numarul total al sali lor de judecata

5
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Tipul de sala de judecata Numarul sali lor de judecata
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Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar

 

(ii). Situația spaţiilor destinate judecării în cameră de consiliu 

(a) Judecătorii 

În prezent, la nivelul celor 179 de judecătorii există un număr de 74 de spaţii destinate judecării în cameră 

de consiliu.  Dintre acestea, unele sunt utilizate exclusiv pentru judecarea cauzelor civile, altele sunt 

destinate soluţionării dosarelor penale, dar există şi spaţii destinate atât cauzelor civile, cât şi cauzelor 

penale (în cadrul analizei au fost denumite cauze mixte).   

În urma analizării datelor colectate s-a constatat că 

64% din numărul total al judecătoriilor (adică 115 

instanţe) nu au în incinta lor un spaţiu special 

destinat desfăşurării procedurii de cameră de 

consiliu, în timp ce 30% (adică 54 de instanţe) 

deţin o singură astfel de sală.  Doar 6% din totalul 

judecătoriilor deţin câte 2 spaţii destinate judecării 

în cameră de consiliu (Judecătoriile Câmpeni, 

Petroşani, Giurgiu, Bolintin Vale, Caracal, Lieşti, 

Adjud, Murgeni, Oradea şi Făget).  

 

 

În prezent, la nivelul judecătoriilor există un număr 

de 36 de spaţii destinate desfăşurării procedurii de 

cameră de consiliu, 16 astfel de săli pentru 

soluţionarea cauzelor penale şi un număr de 22 de 

săli în care sunt judecate cauzele mixte (atât civile, 

cât şi penale). 

La nivelul întregii ţări, există judecătorii care beneficiază de spaţii destinate judecării în cameră de 

consiliu ale căror suprafeţe minime nu depăşesc 8 mp (judecătoriile Petroşani, Olteniţa, Bolintin Vale, 

Râmnicu Vâlcea şi Ploieşti), în timp ce alte judecătorii utilizează spaţii cu suprafeţe minime care pot 

ajunge la 70 mp (judecătoriile Roşiorii de Vede şi Videle) sau 95 mp (Judecătoria Huşi). 

O situaţie similară se poate constata şi în cazul suprafeţelor maxime ale spaţiilor destinate judecării 

cauzelor în cameră de consiliu: există instanţe în care suprafaţa maximă a acestui tip de săli este de 8 mp 

(Judecătoria Olteniţa, Judecătoria Râmnicu Vâlcea), dar şi judecătorii în care suprafaţa maximă poate 

ajunge la peste 80 mp (judecătoriile Huşi, Murgeni şi Făget). 

Având în vedere diferenţele înregistrate la nivelul judecătoriilor din punct de vedere al infrastructurii 

aferente judecării în cameră de consiliu, se impune analiza intensităţii corelaţiei dintre volumul de 

activitate al acestor instanţe (numărul dosarelor civile şi penale de soluţionat) şi numărul total de spaţii 

destinate soluţionării cauzelor în cameră de consiliu.  

64%

30%

6%

Situatia judecatoriilor din punctul de vedere al salilor de 

consiliu

Nu detin o sala de consiliu Detin 1 sala de consiliu Detin 2 sali de consiliu

Minima Medie Maxima

Civil 36 8,00 29,63 70,00

Penal 16 4,00 22,67 80,00

Mixte 22 8,00 28,57 95,00

Total judecatorii 74 4,00 27,89 95,00

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Situatia salilor de consiliu din cadrul judecatoriilor

Tipul de sala de 

consiliu

Numarul salilor 

de consiliu

Suprafata salilor de consiliu
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Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar

 

În cazul relaţiei dintre volumul de activitate a 

judecătoriilor şi numărul total al spaţiilor dedicate 

judecării în cameră de consiliu, coeficientul de 

corelaţie simplă Pearson este de -0,0022, ceea ce 

indică absenţa unei corelații între cele două 

variabile analizate.  Aceasta înseamnă că nu se 

poate stabili nicio legătură între valorile variabilei 

„volum total de activitate” și valorile variabilei 

„număr total al sălilor în care se judecă în cameră 

de consiliu”.  Lipsa corelaţiei arată că volumul de 

activitate la nivelul judecătoriilor nu se reflectă 

corespunzător în infrastructura aferentă soluţionării 

cauzelor în cameră de consiliu.  

Acest lucru este explicabil în condiţiile prevederilor actuale ale codurilor, având în vedere numărul limitat 

al cauzelor judecate în prezent în cameră de consiliu.  

În schimb, în condiţiile intrării în vigoare a Noilor Coduri, care presupun desfăşurarea integrală a etapei 

de cercetare a procesului în cameră de consiliu, infrastructura existentă va trebui adaptată corespunzător. 

Analizând la nivel dezagregat datele colectate, se 

constată că cele 54 de judecătorii cu un volum de 

activitate sub 3.000 de cauze deţin în comun doar 

22 de spaţii dedicate judecării în cameră de 

consiliu.  De asemenea, cele 83 de judecătorii cu un 

volum de activitate cuprins între 3.000 şi 10,000 de 

cauze deţin împreună doar 36 de spaţii destinate 

judecării în cameră de consiliu, în timp ce 

judecătoriile cu un volum de activitate de peste 

20.000 de cauze dispun doar de 9 astfel de spaţii.   

 

La nivel agregat, se poate afirma că doar 50% din totalul judecătoriilor din România deţin o sală destinată 

desfăşurării procedurii de cameră de consiliu. 

 

Dacă se analizează situaţia suprafeţelor aferente 

spaţiilor destinate judecării în cameră de consiliu în 

funcţie de tipul de judecătorii, grupate în funcţie de 

volumul de activitate, se constată că sălile dedicate 

desfăşurării procedurilor în cameră de consiliu din 

cadrul judecătoriilor cu un volum de activitate mai 

mare de 15.000 de cauze au o suprafaţă minimă ce 

depăşeşte 14,00 mp, în timp ce în cazul instanţelor 

cu un volum de activitate cuprins între 20.000 şi 

30.000 de cauze există astfel de spaţii a căror 

suprafaţă este de minim 4,00 mp (Judecătoria 

Ploieşti - 4,00 mp).  
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Corelatia dintre volumul activitatii (numar dosare civile si penale) si numarul 
salilor de consiliu

Situatia salilor de consiliu din cadrul judecatoriilor

Judecatorii cu volum de activitate sub 3.000 cauze 54 22

Judecatorii cu volum de activitate intre 3.001-5.000 cauze 40 20

Judecatorii cu volum de activitate intre 5.001-10.000 cauze 43 16

Judecatorii cu volum de activitate intre 10.001-15.000 cauze 11 3

Judecatorii cu volum cuprins intre 15.001-20.000 cauze 9 4

Judecatorii cu volum cuprins intre 20.001-30.000 cauze 12 5

Judecatorii cu un volum de peste 30.001 cauze 10 4

Total judecatorii 179 74

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Tipul de judecatorie in functie de volumul de activitate
Numarul 

judecatoriilor

Numarul salilor 

de consiliu

Situatia salilor de consiliu din cadrul judecatoriilor

Minima Medie Maxima

Judecatorii cu volum de activitate sub 3.000 cauze 9,00 29,88 81,00

Judecatorii cu volum de activitate intre 3.001-5.000 cauze 10,08 33,99 95,00

Judecatorii cu volum de activitate intre 5.001-10.000 cauze 6,35 24,94 63,00

Judecatorii cu volum de activitate intre 10.001-15.000 cauze 7,00 17,25 23,00

Judecatorii cu volum cuprins intre 15.001-20.000 cauze 8,00 11,40 16,00

Judecatorii cu volum cuprins intre 20.001-30.000 cauze 4,00 20,94 48,66

Judecatorii cu un volum de peste 30.001 cauze 14,10 26,01 40,00

Total judecatorii 4,00 27,89 95,00

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Tipul de judecatorie in functie de volumul de activitate
Suprafata salilor de consiliu (mp)
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O imagine mai clară asupra diferenţelor majore dintre judecătorii din punctul de vedere al infrastructurii 

aferente judecării în cameră de consiliu se poate obţine prin compararea suprafeţelor medii aferente 

acestor tipuri de săli.  Astfel, în cazul judecătoriilor cu un volum de activitate de peste 30.000 cauze, 

suprafaţa medie a unei săli destinate judecării în cameră de consiliu este de aproximativ 26 mp, în timp ce 

în cazul judecătoriilor cu un volum de activitate situat sub 5.000 de cauze, suprafaţa medie este de 

aproximativ 30 mp.  La nivelul tuturor judecătoriilor, suprafaţa medie a unei săli destinate judecării 

cauzelor în camera de consiliu se situează în jurul valorii de 27,89 mp. 

 

(b) Tribunale 

La nivelul celor 44 de tribunale incluse în analiză există un număr de 30 de spaţii destinate judecării 

cauzelor în cameră de consiliu.  O parte dintre acestea sunt dedicate exclusiv soluţionării cauzelor civile, 

o altă parte celor penale, iar altele au o destinaţie mixtă, în cadrul acestora fiind judecate atât cauzele 

civile, cât şi penale.   

 

Analizând datele colectate s-a constatat că 

jumătate din tribunale nu deţin niciun spaţiu 

special amenajat pentru desfăşurarea procedurii 

de cameră de consiliu.  Din totalul tribunalelor 

analizate, 29% (adică 12 tribunale) deţin o sală 

destinată judecării cauzelor în cameră de consiliu, 

în timp ce doar 21% dintre acestea deţin 2 astfel 

de săli (tribunalele Bacău, Călăraşi, Giurgiu, 

Gorj, Galaţi, Vrancea, Vaslui, Argeş şi 

Dâmboviţa).   

 

În prezent, la nivel agregat, tribunalele dispun de un 

număr de 15 săli destinate judecării cauzelor civile 

în cameră de consiliu, 9 spaţii de acest tip pentru 

soluţionarea cauzelor penale, respectiv 6 spaţii cu 

destinaţie mixtă (în care sunt soluţionate atât 

cauzele civile, cât şi penale). 

Analiza datelor colectate nu a identificat discrepanţe majore între suprafeţele spaţiilor destinate judecării 

în cameră de consiliu în funcţie de tipul cauzelor soluţionate (civile, penale sau mixte).  Indiferent de 

tipul cauzelor soluţionate, sălile destinate judecării în cameră de consiliu au suprafeţe minime cuprinse 

între aproximativ 9 şi 12 mp.  De exemplu, Tribunalul Buzău beneficiază de o sală dedicată judecării 

cauzelor civile în cameră de consiliu de 9 mp, Tribunalele Călăraşi şi Vâlcea deţin fiecare câte o sală de 

9 mp pentru soluţionarea cauzelor penale, iar Tribunalul Argeş beneficiază de un spaţiu de 12,11 mp 

pentru judecarea în cameră de consiliu, în care sunt soluţionate cauze mixte (atât civile, cât şi penale). 

O situaţie similară se poate constata şi în cazul suprafeţelor maxime ale sălilor în care se desfăşoară 

procedura de cameră de consiliu: acestea se situează între 70 si 81 mp.  Cea mai mare sală dedicată 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar

50%

29%

21%

Situatia tribunalelor din punctul de vedere al salilor de 

consiliu

Nu detin o sala de consiliu Detin 1 sala de consiliu Detin 2 sali de consiliu

Minima Medie Maxima

Civil 15 9,00 33,00 70,00

Penal 9 9,00 28,90 71,00

Mixte 6 12,11 34,81 81,00

Total tribunale 30 9,00 33,19 81,00

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Situatia salilor de consiliu din cadrul tribunalelor

Tipul de sala de 

consiliu

Numarul salilor 

de consiliu

Suprafata salilor de consiliu
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Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar

judecării cauzelor civile în cameră de consiliu se află în cadrul Tribunalului Gorj, Tribunalul Timiş 

deţine cea mai mare sală destinată soluţionării cauzelor penale, iar sala cu cea mai mare suprafaţă în care 

se judecă în cameră de consiliu atât cauze civile, cât şi penale aparţine Tribunalului Braşov. 

 

În ceea ce priveşte analiza intensităţii 

corelaţiei dintre volumul de activitate a 

tribunalelor (numărul dosarelor civile şi 

penale de soluţionat) şi numărul total al 

spaţiilor dedicate judecării în cameră de 

consiliu, coeficientul de corelaţie simplă 

Pearson este de -0,1389, ceea ce indică lipsa 

unei corelații între cele două variabile 

analizate.  Aceasta înseamnă că nu se poate 

stabili nicio legătură între valorile variabilei 

„volum total de activitate” și valorile 

variabilei „numărul total al sălilor în care se 

judecă în cameră de consiliu”.  

De exemplu, Tribunalul Bucureşti înregistrează cel mai mare volum de activitate, dar nu deţine nici un 

spaţiu special destinat desfăşurării procedurii de cameră de consiliu.  Lipsa corelaţiei arată că volumul de 

activitate la nivelul tribunalelor nu se reflectă corespunzător în infrastructura aferentă soluţionării 

cauzelor în cameră de consiliu.  Acest lucru este explicabil în condiţiile dispoziţiilor actuale ale 

codurilor, având în vedere numărul limitat al cauzelor judecate în prezent în cameră de consiliu.  În 

schimb, în condiţiile intrării în vigoare a Noilor Coduri, infrastructura existentă va trebui adaptată 

corespunzător. 

Tribunalele cu un volum de activitate sub 5.000 de 

dosare de soluţionat (Tribunalul Covasna şi Tribunalul 

pentru Minori şi Familie Braşov) şi cele cu un volum 

de peste 30.000 cauze (Tribunalele Bucureşti şi Dolj) 

nu deţin săli special destinate desfăşurării procedurii de 

cameră de consiliu.  De asemenea, în urma analizei 

datelor colectate, cele 24 de tribunale cu un volum de 

activitate cuprins între 5.000 și 15.000 de cauze deţin 

împreună 17 săli destinate judecării în cameră de 

consiliu,  

 

în timp ce cele 14 tribunale cu un volum de activitate cuprins între 15.000 şi 30,000 de cauze deţin 

împreună 13 spaţii destinate judecării în cameră de consiliu. 
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Corelatia dintre volumul activitatii (numar dosare civile si penale) si numarul  
salilor de consiliu 

Situatia salilor de consiliu din cadrul tribunalelor

Tribunale cu volum de activitate sub 5.000 cauze 2 0

Tribunale cu volum de activitate intre 5.001-10.000 cauze 14 12

Tribunale cu volum de activitate intre 10.001-15.000 cauze 10 5

Tribunale cu volum cuprins intre 15.001-20.000 cauze 9 11

Tribunale cu volum cuprins intre 20.001-30.000 cauze 5 2

Tribunale cu un volum de peste 30.001 cauze 2 0

Total tribunale 42 30

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Tipul de tribunal in functie de volumul de activitate
Numarul 

tribunalelor

Numarul salilor 

de consiliu
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Analizând situaţia suprafeţelor sălilor 

dedicate judecării în cameră de consiliu 

la nivelul tribunalelor, grupate în funcţie 

de volumul de activitate, se constată că 

suprafaţa minimă a unei săli variază de la 

9 mp în cazul tribunalelor cu un volum 

de activitate între 5.000 şi 15.000 cauze, 

până la 39,65 mp în cazul Tribunalului 

Cluj (cu un volum de activitate între 

20.000 şi 30.000 cauze).  

O imagine mai clară asupra diferenţelor majore dintre tribunale din punctul de vedere al suprafeţei 

sălilor destinate judecării cauzelor în cameră de consiliu se poate obţine prin compararea suprafeţelor 

maxime aferente acestor tipuri de săli.  Astfel, în cazul unui tribunal cu un volum de activitate cuprins 

între 10.000 şi 15.000 cauze (cum este cazul Tribunalului Maramureş), suprafaţa maximă a unei astfel de 

săli este de aproximativ 30,18 mp, în timp ce tribunalele cu un volum de activitate cuprins între 15.000 

şi 20.000 cauze (Tribunalul  Braşov de exemplu), beneficiază de săli ale căror suprafeţe maxime pot 

ajunge la 81 mp.  La nivelul tuturor tribunalelor, suprafaţa medie a unei săli destinate judecării în cameră 

de consiliu este de aproximativ 33,19 mp.  

 

(c) Curţi de Apel 

La nivelul celor 15 curţi de apel analizate există un număr de 9 spaţii destinate desfăşurării procedurii de 

cameră de consiliu.  O parte dintre acestea sunt dedicate exclusiv soluţionării cauzelor civile, o altă parte, 

celor penale.  Cele 15 curţi de apel nu deţin săli mixte pentru judecarea în cameră de consiliu atât a 

cauzelor civile, cât şi a celor penale.   

În urma analizării datelor colectate s-a constatat că 

există 8 curţi de apel care nu deţin nicio sală special 

destinată desfăşurării procedurii de cameră de 

consiliu, acestea reprezentând 54% din totalul 

curţilor de apel analizate.  Cinci dintre curţile de 

apel au în incinta lor câte o astfel de sală (curţile de 

apel: Bacău, Cluj, Iaşi, Ploieşti şi Suceava), în timp 

ce doar două curţi de apel (reprezentând 13% din 

totalul instanţelor analizate) sunt dotate cu câte 

două spaţii destinate soluţionării cauzelor în cameră 

de consiliu (Curtea de Apel Galaţi şi Curtea de 

Apel Oradea).  

 

Situatia salilor de consiliu din cadrul tribunalelor

Minima Medie Maxima

Tribunale cu volum de activitate sub 5.000 cauze 0,00 0,00 0,00

Tribunale cu volum de activitate intre 5.001-10.000 cauze 9,00 30,66 69,00

Tribunale cu volum de activitate intre 10.001-15.000 cauze 9,00 22,03 30,18

Tribunale cu volum cuprins intre 15.001-20.000 cauze 12,11 36,14 81,00

Tribunale cu volum cuprins intre 20.001-30.000 cauze 39,65 55,33 71,00

Tribunale cu un volum de peste 30.001 cauze 0,00 0,00 0,00

Total tribunale 9,00 33,19 81,00

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Tipul de tribunal in functie de volumul de activitate
Suprafata salilor de consiliu (mp)

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar
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Situatia curtilor de apel din punctul de vedere al salilor destinate  

procedurii de camera de consiliu  

 

 

Nu detin o sala de consiliu Detin 1 sala de consiliu Detin 2 sali de consiliu 
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Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar

 

În prezent, la nivel agregat, curţile de apel dispun 

de un număr de 7 săli special destinate desfăşurării 

procedurii de cameră de consiliu în cazul cauzelor 

civile şi 2 săli de acest tip pentru soluţionarea 

cauzelor penale.  

Curțile de apel Galaţi şi Oradea deţin fiecare câte două săli pentru judecare în cameră de consiliu.  Curtea 

de Apel Galaţi deţine 2 săli având suprafeţe similare: o sală de 14,10 mp (pentru cauze civile) şi o sală de 

14,60 mp (pentru cauze penale).  Curtea de Apel Oradea deţine 2 săli ale căror suprafeţe sunt de 2,5 ori 

mai mari decât cele aferente Curţii de apel Galaţi - o sală de 36,70 mp (pentru cauze civile) şi o sală de 

35,65 mp (pentru cauze penale).  Din datele analizate, se constată diferențe între suprafeţele minime ale 

sălilor destinate judecării în cameră de consiliu din cadrul diferitelor curți de apel.  De exemplu, în cazul  

Curţii de Apel Galaţi, suprafața minimă a unei săli în care se judecă în cameră de consiliu este de 14,10 

mp, în timp ce Curtea de Apel Bacău deține o singură astfel de sală având suprafaţa de 56,40 mp.  

 

În ceea ce priveşte analiza intensităţii corelaţiei 

dintre volumul de activitate a curților de apel 

(numărul dosarelor civile şi penale de soluţionat) 

şi numărul total al spaţiilor destinate judecării în 

cameră de  consiliu, coeficientul de corelaţie 

simplă Pearson este de   -0,30, ceea ce indică 

lipsa unei corelații între cele două variabile 

analizate.  Aceasta înseamnă că nu se poate 

stabili nicio legătură între valorile variabilei 

„volum total de activitate” și valorile variabilei 

„număr total al spațiilor destinate judecării în 

cameră de  consiliu”.   

Având în vedere numărul redus al valorilor înregistrate (15 curţi de apel) de cele două variabile analizate 

(volum de activitate şi săli destinate judecării cauzelor în cameră de consiliu), rezultatele obţinute trebuie 

interpretate cu precauţie.  

Analiza datelor a arătat că există curţi de apel care nu au nici o sală dedicată judecării în cameră de 

consiliu, dar înregistrează un volum ridicat al cauzelor civile şi penale.  De exemplu, Curtea de Apel 

Bucureşti nu beneficiază de săli special dedicate desfăşurării procedurii de cameră de consiliu, dar 

înregistrează cel mai mare volum de activitate (46.492 cauze).    

Analizând situaţia sălilor în care se soluţionează 

cauzele în cameră de consiliu în funcţie de volumul 

de activitate, se poate constata că există 2 curţi de 

apel cu un volum de activitate peste 15.000 de cauze, 

dar care nu deţin nici un astfel de spaţiu.  Cele 5 curți 

de apel cu un volum de activitate sub 7.000 de cauze 

deţin 3 săli de consiliu. 

 

Minima Medie Maxima

Civil 7 14,10 33,72 56,40

Penal 2 14,60 25,13 35,65

Mixte 0 0,00 0,00 0,00

Total judecatorii 9 14,10 33,68 56,40

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Situatia salilor de consiliu din cadrul curtilor de apel

Tipul de sala de 

consiliu

Numarul salilor 
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Suprafata salilor de consiliu
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Corelatia dintre volumul activitatii (numar dosare civile si penale) si numarul 
salilor de consiliu

Situatia salilor de consiliu din cadrul curtilor de apel

Curti de apel cu volum de activitate sub 7.000 cauze 5 3

Curti de apel cu volum de activitate intre 7.001-15.000 cauze 8 6

Curti de apel cu un volum de peste 15.001 cauze 2 0

Total curti de apel 15 9

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Tipul de curte de apel in functie de volumul de activitate
Numarul 

curtilor de apel

Numarul salilor 

de consiliu
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La nivelul celor 8 curţi de apel cu un volum de activitate între 7.000 şi 15.000 de cauze există 6 săli 

destinate judecării în cameră de consiliu.  

 

La nivelul curților de apel, având în vedere criteriul 

volumului de activitate, se constată că suprafaţa 

minimă a spaţiilor dedicate judecării în cameră de 

consiliu din cadrul instanțelor cu un volum de 

activitate sub 7.000 cauze este de 35,65 mp.  În 

ceea ce privește curţile de apel cu un volum de 

activitate situat între 7.000 şi 15.000 cauze, sălile 

destinate judecării cauzelor în cameră de consiliu 

au o suprafaţă de 2,5 ori mai mică (14,10 mp).  

O imagine mai clară asupra diferenţelor majore dintre curţile de apel din punctul de vedere al suprafeţelor 

sălilor special dedicate desfăşurării procedurii de cameră de consiliu se poate obţine prin compararea 

suprafeţelor medii aferente acestor tipuri de săli.  

Astfel, în cazul curților de apel cu un volum de activitate sub 7.000 de cauze, suprafața medie la nivelul 

spaţiilor destinate soluţionării cauzelor în cameră de consiliu este de aproximativ 46 mp.  Curțile de apel 

cu un volum de activitate cuprins între 7.000 şi 15.000 cauze înregistrează o suprafaţa medie a sălilor 

dedicate judecării în cameră de consiliu de aproximativ 28 mp.  La nivelul curţilor de apel cu un volum de 

activitate de peste 15.000 cauze nu există săli destinate soluţionării cauzelor în cameră de consiliu.  Pe 

cale de consecință, suprafața medie a acestui tip de săli la nivelul tuturor curților de apel se situează în 

jurul valorii de 33,68 mp.  

 

(d) ÎCCJ 

Conform datelor furnizate, ÎCCJ nu deține spații special amenajate pentru judecarea cauzelor în materie 

penală sau civilă în cameră de consiliu. 

(iii). Situația birourilor judecătorilor 

(a) Judecătorii 

Pe lângă sălile de judecată, birourile judecătorilor reprezintă spații-cheie din incinta oricărei instanțe de 

judecată.  În cadrul celor 179 de judecătorii din România există 1.007 de birouri ale judecătorilor, ceea ce 

înseamnă, in medie, aproximativ 6 astfel de spații în cadrul fiecărei judecătorii.  În realitate, există variații 

semnificative între judecătorii în ceea ce privește numărul birourilor destinate judecătorilor. 

Situatia salilor de consiliu din cadrul curtilor de apel

Minima Medie Maxima

Curti de apel cu volum de activitate sub 7.000 cauze 35,65 46,29 56,40

Curti de apel cu volum de activitate intre 7.001-15.000 cauze 14,10 28,64 55,75

Curti de apel cu un volum de peste 15.001 cauze 0,00 0,00 0,00

Total curti de apel 14,10 33,68 56,40

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Tipul de curte de apel in functie de volumul de activitate
Suprafata salilor de consiliu (mp)
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Situatia judecatoriilor in functie de numarul birourilor 

judecatorilor

Detin maxim 3 birouri destinate 
judecatorilor

Detin 4 sau 5 birouri destinate 
judecatorilor

Detin intre  6 si 10 birouri 
destinate judecatorilor

Detin intre 11 si 15 birouri 
destinate judecatorilor

Detin intre 16 si 20 birouri 
destinate judecatorilor

Detin peste 21 birouri destinate 
judecatorilor

Situatia birourilor judecatorilor din cadrul judecatoriilor

Judecatorii cu volum de activitate sub 3.000 cauze 3

Judecatorii cu volum de activitate intre 3.001-5.000 cauze 4

Judecatorii cu volum de activitate intre 5.001-10.000 cauze 5

Judecatorii cu volum de activitate intre 10.001-15.000 cauze 8

Judecatorii cu volum cuprins intre 15.001-20.000 cauze 9

Judecatorii cu volum cuprins intre 20.001-30.000 cauze 12

Judecatorii cu un volum de peste 30.001 cauze 13

Total judecatorii                                     6     

Tipul de judecatorie in functie de volumul de activitate
Numarul mediu al 

birourilor judecatorilor
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Corelatia dintre volumul de activitate si numarul birourilor destinate 
judecatorilor

Având în vedere diferenţele constatate la nivelul judecătoriilor din punctul de vedere al infrastructurii 

destinate judecătorilor, este necesară analiza intensităţii corelaţiei dintre numărul birourilor judecătorilor şi 

volumul de activitate a instanţelor (numărul dosarelor civile şi penale de soluţionat) pe de o parte, 

respectiv a corelaţiei dintre numărul judecătorilor şi numărul spaţiilor ce deservesc activitatea acestora, pe 

de altă parte.  

În cazul relaţiei dintre volumul de activitate şi numărul birourilor judecătorilor, coeficientul de corelaţie 

simplă este de 0,76, ceea ce indică o corelaţie moderată între cele două variabile analizate.  Aceasta 

înseamnă că valorile ridicate ale unei variabile (dosare de soluţionat) sunt corelate parţial cu valorile 

ridicate ale celeilalte variabile (numărul birourilor judecătorilor).  Indicatorul calculat evidenţiază că în 

general judecătoriile care înregistrează un volum ridicat al cauzelor civile şi penale deţin şi un număr mai 

mare de spaţii destinate activităţilor judecătorilor.  Astfel, judecătoriile care înregistrează un volum anual 

de activitate situat sub 3.000 de dosare de soluţionat deţin în medie un număr de 3 birouri ale judecătorilor, 

în timp ce instanţele de judecată cu un volum de activitate cuprins între 3.000 şi 10.000 de cauze deţin în 

medie 4 sau 5 astfel de spaţii.  De asemenea, în cadrul celor 10 judecătorii care soluţionează anual peste 

30.000 de cauze civile şi penale există în medie un număr de 13 birouri dedicate judecătorilor. 

 

 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

 

În urma analizării datelor colectate s-a constatat că 

30% dintre judecătorii dețin maxim 3 birouri ale 

judecătorilor, în timp ce 36% dintre judecătorii se 

situează sub medie, având în incintă 4 sau 5 spații 

de lucru destinate judecătorilor.  Doar 7% dintre 

judecătorii deţin între 11 şi 15 spații destinate 

birourilor judecătorilor, în timp ce 24% dintre 

judecătorii au în incinta lor între 6 și 10 astfel de 

birouri.  Există 4 judecătorii cu 16 până la 20 de 

birouri (Judecătoriile Sector 1 şi Sector 2 Bucureşti 

şi Judecătoria Arad) şi o singură judecătorie cu 

peste 21 de birouri: Judecătoria Timişoara. 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante
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Corelatia dintre numarul judecatorilor si numarul birourilor destinate 
acestora

Situatia birourilor judecatorilor din cadrul judecatoriilor

Minima Medie Maxima

Judecatorii cu volum de activitate sub 3.000 cauze 2,00 20,24 55,00

Judecatorii cu volum de activitate intre 3.001-5.000 cauze 6,00 20,32 49,00

Judecatorii cu volum de activitate intre 5.001-10.000 cauze 6,50 21,35 54,00

Judecatorii cu volum de activitate intre 10.001-15.000 cauze 9,00 21,45 80,00

Judecatorii cu volum cuprins intre 15.001-20.000 cauze 8,00 24,96 98,54

Judecatorii cu volum cuprins intre 20.001-30.000 cauze 8,40 22,11 48,60

Judecatorii cu un volum de peste 30.001 cauze 5,00 22,71 59,92

Total judecatorii 2,00 21,07 98,54

Tipul de judecatorie in functie de volumul de activitate
Suprafata birourilor judecatorilor

Şi în cazul relaţiei dintre numărul judecătorilor şi 

numărul birourilor acestora, coeficientul Pearson 

indică o corelaţie puternică (0,84), ceea ce arată că 

judecătoriile în cadrul cărora îşi desfăşoară 

activitatea un număr ridicat de judecători deţin în 

general şi un număr considerabil de birouri dedicate 

acestora.  În urma analizării datelor colectate s-a 

constat că judecătoriile în care îşi desfăşoară 

activitatea 2 judecători deţin 2 birouri destinate 

acestei categorii de personal (Judecătoriile Orăştie, 

Agnita, Rupea, Şomcuţa Mare, Târgu Lăpuş, 

Hârşova, Babadag, Lieşti, Murgeni, Chișinău Criş, 

Bozovici), în timp ce în cazul judecătoriilor cu peste 

30 de judecători există în general peste 9 astfel de 

spaţii.   

 

 

 

 

Discrepanţe majore între judecătorii se constată şi 

din punct de vedere al suprafeţelor aferente 

birourilor judecătorilor.  Astfel, există birouri a 

căror suprafaţă nu depăşeşte 2 mp (Judecătoria 

Slatina), în timp ce în cazul judecătoriilor Mediaş, 

Gherla, Şomcuţa Mare, Vânju Mare, Bozovici, 

suprafeţele minime ale birourilor judecătorilor pot 

fi de peste 30 mp.  O situaţie similară se poate 

constata şi în cazul suprafeţelor maxime ale 

birourilor judecătorilor din cadrul diferitelor 

judecătorii: există instanţe în care 

suprafaţa maximă a birourilor nu depăşeşte 12 mp (Judecătoria Alexandria), dar şi judecătorii în care 

suprafaţa maximă a unui spaţiu destinat activităţii judecătorilor poate ajunge la peste 80 mp (judecătoriile 

Turda, Drobeta Turnu Severin). 

O imagine mai clară asupra diferenţelor majore dintre judecătorii din punctul de vedere al infrastructurii 

destinate judecătorilor se poate obţine prin compararea suprafeţelor medii ale birourilor judecătorilor din 

cadrul diferitelor instanţe.  Astfel, în cazul judecătoriilor Urziceni, Huedin, Huşi, suprafaţa medie a unui 

birou destinat judecătorilor nu depăşeşte 10,00 mp, în timp ce în cazul judecătoriilor Mediaş, Şomcuţa 

Mare, Drobeta Turnu Severin, birourile judecătorilor au în medie o suprafaţă de peste 40 mp.  La nivelul 

întregii ţări, suprafaţa medie a unui birou destinat judecătorilor se situează în jurul valorii de 21,07 mp. 

Pentru a verifica dacă există o legătură între suprafaţa totală aferentă birourilor judecătorilor şi volumul de 

activitate din cadrul instanţelor pe de o parte, respectiv între suprafaţa totală aferentă birourilor 

judecătorilor şi numărul judecătorilor, s-au determinat coeficienţii de corelaţie ai acestor seturi de variabile.  

În cazul primului indicator, valoarea obţinută este de 0,75, ceea ce indică o corelaţie parţială a variabilelor 

analizate, în timp ce valoarea celui de-al doilea coeficient de corelaţie evidenţiază o asociere relativ 

puternică a variabilelor avute în vedere (0,80).  Datele obţinute arată că suprafaţa alocată tuturor birourilor 

judecătorilor din cadrul judecătoriilor pare a fi corelată într-o măsură mai mare cu numărul judecătorilor, 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante
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Corelatia dintre numarul judecatorilor si suprafata totala aferenta 
birourilor judecatorilor (mp)

-

10     

20     

30     

40     

50     

60     

70     

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 

Corelatia dintre numarul judecatorilor si suprafata totala aferenta 
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Situatia birourilor judecatorilor din cadrul judecatoriilor

Minima Medie Maxima

Judecatorii cu volum de activitate sub 3.000 cauze 0,50 17,89 55,00

Judecatorii cu volum de activitate intre 3.001-5.000 cauze 3,57 16,90 49,00

Judecatorii cu volum de activitate intre 5.001-10.000 cauze 4,00 14,75 54,00

Judecatorii cu volum de activitate intre 10.001-15.000 cauze 3,61 13,41 43,61

Judecatorii cu volum cuprins intre 15.001-20.000 cauze 2,67 11,78 61,44

Judecatorii cu volum cuprins intre 20.001-30.000 cauze 2,77 11,44 48,60

Judecatorii cu un volum de peste 30.001 cauze 2,50 10,03 46,58

Total judecatorii 0,50 15,51 61,44

Tipul de judecatorie in functie de volumul de activitate
Suprafata medie de care dispune un judecator

20%

33%

45%

2%

Situatia judecatoriilor in functie de suprafata medie 
detinuta de un judecator in cadrul biroului (mp) 

Suprafata medie detinuta de un 
judecator in cadrul biroului este 
de maxim 10 mp

Suprafata medie detinuta de un 
judecator in cadrul biroului este 
cuprinsa intre 10 mp si 15 mp

Suprafata medie detinuta de un 
judecator in cadrul biroului este 
cuprinsa intre 15 mp si 30 mp

Suprafata medie detinuta de un 
judecator in cadrul biroului este 
peste 30 mp
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Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

Cel mai elocvent indicator pentru compararea situaţiei actuale a infrastructurii destinate judecătorilor îl 

reprezintă suprafaţa medie aferentă unui judecător (mp/judecător).  Şi în cazul acestui indicator există 

diferenţe majore între judecătorii: în unele instanţe (judecătoriile Slatina, Bacău, Craiova, Piteşti, Buzău) 

există judecători care dispun de o suprafaţă situată sub 3 mp, în timp ce în cazul judecătoriilor Orăştie, 

Bozovici, Şomcuţa Mare, Dej şi Chişineu Criş suprafaţa minimă de care dispune un judecător în birou 

poate fi de până la 10 ori mai mare.  Există judecătorii în care suprafaţa maximă de care dispune un 

judecător în birou nu depăşeşte 6 mp (judecătoriile Sălişte, Zărneşti, Piteşti) în timp ce în cazul altor 

judecătorii există judecători care dispun de un spaţiu de lucru de peste 50 mp (judecătoriile Giurgiu, Baia 

Mare, Reghin, Făget).  Analizând suprafaţa medie de care dispun judecătorii diferitelor instanţe, se 

constată că judecătorii din cadrul judecătoriilor Piteşti, Ploieşti, dispun în medie de o suprafaţă situată sub 

5 mp, în timp ce în cazul judecătoriilor Orăştie, Făget, Bozovici şi Şomcuta Mare suprafaţa medie 

depăşeşte 30 mp. 

 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

La nivelul tuturor judecătoriilor din România, 

suprafaţa medie de care dispune un judecător în cadrul 

biroului este de 15,51 mp.  
 

 

Analizând situaţia judecătoriilor în funcţie de suprafaţa medie de care dispune un judecător în cadrul 

biroului (mp), se poate constata că în 20% dintre judecătorii suprafaţa medie de care dispune un judecător 

este situată sub 10 mp, în timp ce în aproximativ 33% din totalul judecătoriilor din România, suprafaţa 

medie de care dispune un judecător variază între 10 şi 15 mp.  Categoriile de judecătorii în care suprafaţa 

medie de care dispune un judecător în birou este cuprinsă între 15 şi 30 mp reprezintă aproximativ 45% 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante
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din totalul judecătoriilor.  Judecătoriile în cadrul cărora suprafaţa medie destinată unui judecător 

depăşeşte 30 mp, reprezintă un procentaj mic, de 2% din totalul acestora. 

 

(b) Tribunale 

În cadrul celor 38 de tribunale din România care au furnizat date cu privire la spaţiile destinate 

judecătorilor există  1.151 de judecători şi 621 de birouri ale judecătorilor, ceea ce înseamnă, în medie, 

aproximativ 16 birouri în cadrul fiecărui tribunal.  

Tribunalele Sibiu, Neamţ, Dâmboviţa şi Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov nu au fost luate în 

considerare în cadrul acestei analize, întrucât nu au furnizat date complete, în formatul solicitat.  Acestea 

fie nu au prezentat informaţii privind numărul judecătorilor la nivelul fiecărui birou destinat acestora 

(tribunalele Neamţ şi Dâmboviţa), fie au oferit informaţii eronate despre suprafaţa birourilor – 0 mp 

(Tribunalul Sibiu), ori nu au prezentat date despre birourile dedicate judecătorilor care soluţionează 

cauzele în materie penală (Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov).  

Analiza datelor colectate a evidenţiat variații semnificative între tribunale în ceea ce privește numărul 

birourilor destinate judecătorilor. 

 

 

În urma analizării datelor colectate s-a constatat 

existenţa unor tribunale care deţin doar 4 birouri 

(Tribunalul Prahova) sau 5 birouri ale  

judecătorilor (Tribunalul Tulcea).  Există însă şi un 

număr de 7 tribunale care deţin peste 20 de birouri 

destinate judecătorilor: Tribunalul Bucureşti: 76 

birouri, Tribunalul Timiş: 28 birouri, Tribunalul 

Arad: 27 birouri, Tribunalul Botoşani şi Gorj, 

fiecare având 24 birouri, Tribunalul Iaşi şi 

Hunedoara, fiecare având 22 birouri.  Din totalul 

tribunalelor analizate, 21% deţin între 6 şi 10 

birouri ale judecătorilor, 32% deţin între 11 şi 15  

birouri, iar 24% au în incinta între 16 şi 20 de birouri. 

Având în vedere diferenţele constatate la nivelul tribunalelor din punctul de vedere al infrastructurii 

destinate judecătorilor, s-a realizat o analiză a intensităţii corelaţiei dintre numărul birourilor judecătorilor 

şi volumul de activitate a instanţelor (numărul dosarelor civile şi penale de soluţionat) pe de o parte, 

respectiv a corelaţiei dintre numărul judecătorilor şi numărul birourilor destinate activității acestora, pe de 

altă parte. 

5%

21%

32%

24%

18%

Situatia tribunalelor in functie de numarul birourilor 

judecatorilor

Detin maxim 5 birouri destinate judecatorilor Detin intre  6 si 10 birouri destinate judecatorilor

Detin intre 11 si 15 birouri destinate judecatorilor Detin intre 16 si 20 birouri destinate judecatorilor

Detin peste 20 birouri destinate judecatorilor

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante
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Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

În cazul relaţiei dintre numărul dosarelor de soluţionat şi numărul birourilor judecătorilor, coeficientul de 

corelaţie simplă este de 0,82, ceea ce indică o corelaţie relativ puternică, pozitivă, între cele două variabile 

analizate.  Aceasta înseamnă că valorile ridicate ale unei variabile (dosare de soluţionat) sunt puternic 

asociate cu valorile ridicate ale celeilalte variabile (numărul birourilor judecătorilor).  Acest indicator 

evidenţiază că tribunalele care înregistrează un volum de activitate ridicat deţin, în general, şi un număr 

mai mare de spaţii destinate activităţii judecătorilor.  Astfel, tribunalele care înregistrează un volum anual 

de activitate situat între 10.000 și 20.000 de dosare de soluţionat deţin în medie un număr de 16 birouri 

ale judecătorilor, cele cu un volum anual de activitate situat între 20.000 şi 30.000 de dosare deţin în 

medie 18 birouri, în timp ce instanţele de judecată cu un volum de activitate peste 30.000 de cauze deţin 

în medie un număr aproape triplu de astfel de spaţii (43 de birouri ale judecătorilor).  Luarea în calcul a 

Tribunalului Bucureşti (care deţine 76 birouri ale judecătorilor) în categoria tribunalelor cu un volum de 

activitate de peste 30.000 de cauze distorsionează rezultatele analizei la nivelul acestei categorii de 

instanţe.  Astfel, pe lângă Tribunalul Bucureşti, mai există doar un singur tribunal care face parte din 

categoria tribunalelor cu un număr anual de cauze mai mare de 30.000, Tribunalul Dolj, acesta deţinând 

doar 9 spaţii destinate desfăşurării activităţii judecătorilor.  La polul opus se situează cele 14 tribunale cu 

un volum de activitate situat între 5.000 şi 10.000 de cauze, care deţin în medie 13 birouri de judecători.    
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În cazul relaţiei dintre numărul judecătorilor şi 

numărul birourilor acestora, coeficientul 

Pearson indică o corelaţie puternică (0,87), 

ceea ce arată că în cadrul tribunalelor în care 

îşi desfăşoară activitatea un număr ridicat de 

judecători, se regăsește în general şi un număr 

considerabil de birouri dedicate acestora.  În 

urma analizării datelor colectate s-a constatat 

că în cadrul tribunalelor în care îşi desfăşoară 

activitatea 11 până la 15 judecători se regăsesc 

5 (Tribunalul Tulcea) până la 15 (Tribunalul 

Harghita) birouri destinate acestei categorii de 

personal. 

În cazul tribunalelor cu peste 40 de judecători există în general peste 20 astfel de spaţii de birou.  Există 

însă şi excepţii, cum ar fi Tribunalul Dolj, unde 57 de judecători îşi desfăşoară activitatea în cadrul a 9 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante
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Tribunale cu volum de activitate sub 5.000 cauze 8

Tribunale cu volum de activitate intre 5.001-10.000 cauze 13

Tribunale cu volum de activitate intre 10.001-15.000 cauze 16

Tribunale cu volum de activitate intre 15.001-20.000 cauze 16

Tribunale cu volum de activitate cuprins intre 20.001-30.000 cauze 18

Tribunale cu un volum de activitate de peste 30.001 cauze 43

Total tribunale 16

Tipul de tribunal in functie de volumul de activitate
Numarul mediu al 

birourilor judecatorilor



 

 

456 

 

 

birouri.  În cazul Tribunalului București există 76 de birouri dedicate unui număr de 155 de judecători. 

Situatia birourilor judecatorilor din cadrul tribunalelor

Minima Medie Maxima

Tribunale cu volum de activitate sub 5.000 cauze 10,45 14,76 18,80

Tribunale cu volum de activitate intre 5.001-10.000 cauze 7,00 20,76 122,40

Tribunale cu volum de activitate intre 10.001-15.000 cauze 8,40 23,94 96,00

Tribunale cu volum de activitate intre 15.001-20.000 cauze 4,53 21,38 58,20

Tribunale cu volum de activitate cuprins intre 20.001-30.000 cauze 9,20 23,17 47,68

Tribunale cu un volum de activitate de peste 30.001 cauze 5,74 24,47 46,50

Total tribunale 4,53 21,85 122,40

Tipul de tribunal in functie de volumul de activitate
Suprafata birourilor judecatorilor

 

Între tribunale se constată discrepanţe 

majore şi din punct de vedere al 

suprafeţelor birourilor judecătorilor.  În 

cadrul unor instanţe (Tribunalele Argeş şi 

Bucureşti) există birouri a căror suprafaţă 

nu depăşeşte 6 mp, în timp ce în cazul 

Tribunalului Satu Mare, suprafeţele 

minime ale unui birou al judecătorilor 

înregistrează valori de 21,80 mp. 

În ceea ce priveşte suprafeţele maxime ale birourilor judecătorilor, se constată că există instanţe în care 

suprafaţa maximă a birourilor nu depăşeşte 15 mp (Tribunalul Argeş), dar şi instanţe în care există birouri 

a căror suprafaţă maximă ajunge la 122,40 mp (Tribunalul Olt).  

Analizând suprafeţele medii ale birourilor judecătorilor din cadrul diferitelor tribunale, se constată că 42% 

din tribunale deţin birouri cu o suprafaţă medie între 11 şi 20 mp, restul de 58% având birouri cu o 

suprafaţă medie de peste 20 mp.  Există tribunale ale căror birouri au o suprafaţă medie ce depăşeşte 30 mp 

(Tribunalele Olt, Cluj, Dolj, Satu Mare, Vâlcea).  La nivelul întregii ţări, suprafaţa medie a unui birou 

destinat judecătorilor se situează în jurul valorii de 21,85 mp. 

Pentru a verifica dacă există o legătură între suprafaţa totală aferentă birourilor judecătorilor şi numărul 

judecătorilor pe de o parte, respectiv între suprafaţa totală aferentă birourilor judecătorilor şi volumul de 

activitate din cadrul tribunalelor, s-au determinat coeficienţii de corelaţie ai acestor seturi de variabile.  În 

cazul primului indicator, valoarea obţinută este de 0,81, ceea ce indică o corelaţie relativ puternică a 

variabilelor analizate, în timp ce al doilea coeficient, având o valoare de 0,78, evidenţiază o corelaţie 

parţială a variabilelor avute în vedere.  Datele obţinute arată că suprafaţa alocată tuturor birourilor 

judecătorilor din cadrul tribunalelor este corelată într-o măsură mai mare cu numărul judecătorilor, decât 

cu volumul de activitate la nivelul instanţei. 

  

 

Cel mai elocvent indicator pentru compararea situaţiei actuale a infrastructurii destinate acestei categorii 

de personal este suprafaţa medie de care dispune un judecător (mp/judecător).  Şi în acest caz există 

diferenţe majore între tribunale: în cadrul unor tribunale (Tribunalul Argeş) suprafaţa minimă de care 

dispune un judecător este de 2,27 mp, în timp ce în cadrul altor tribunale (Tribunalul Hunedoara), 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante
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suprafaţa minimă de care dispune un judecător în birou ajunge la 14,10 mp.  Analizând suprafeţele maxime 

de care dispune un judecător în cadrul unui birou, s-a constatat că există atât tribunale în cadrul cărora 

suprafaţa maximă de care dispune un judecător este de 12,07 mp (Tribunalul Argeş), cât şi tribunale în 

cadrul cărora această suprafaţă atinge 122,40 mp (Tribunalul Olt). 

Se pot identifica variaţii semnificative între tribunale şi în ceea ce priveşte suprafaţa medie de care dispun 

judecătorii diferitelor instanţe.  Astfel, judecătorii din cadrul tribunalelor Argeş, Buzău, Gorj, Iaşi, 

Prahova, Bucureşti, Alba, Dolj dispun în medie de o suprafaţă sub 10 mp, în timp ce în cazul tribunalelor 

Bihor, Hunedoara, Giurgiu, Satu Mare, Vaslui, Olt, suprafaţa medie se încadrează între 20 și 30 mp. 

 

 

La nivelul tuturor tribunalelor din România, suprafaţa medie de care dispune un judecător în cadrul unui 

birou este de 14,49 mp.  Analizând situaţia tribunalelor în funcţie de suprafaţa medie de care dispune un 

judecător în cadrul biroului (mp), se poate constata că în cazul a 21% din tribunale, suprafaţa medie de 

care dispune un judecător este sub 10 mp, în timp ce în aproximativ 63% din totalul tribunalelor din 

România, suprafaţa medie de care dispune un judecător este  între 10 şi 20 mp.  Tribunalele în care 

suprafaţa medie de care dispune un judecător este cuprinsă între 20 şi 30 mp reprezintă aproximativ 16% 

din totalul tribunalelor. 

(c) Curţi de Apel 

La nivelul celor 15 de curți de apel din România există  672 judecători şi 299 birouri ale judecătorilor.  

Aceasta  înseamnă, în medie, aproximativ 20 de birouri în cadrul fiecărei curţi de apel.  Cu toate acestea, 

se pot constata diferențe semnificative între curţile de apel în ceea ce privește numărul birourilor destinate 

judecătorilor. 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Situatia birourilor judecatorilor din cadrul tribunalelor

Minima Medie Maxima

Tribunale cu volum de activitate sub 5.000 cauze 3,72 10,00 18,80

Tribunale cu volum de activitate intre 5.001-10.000 cauze 3,25 16,41 122,40

Tribunale cu volum de activitate intre 10.001-15.000 cauze 4,77 15,68 61,44

Tribunale cu volum de activitate intre 15.001-20.000 cauze 2,27 12,84 58,20

Tribunale cu volum de activitate cuprins intre 20.001-30.000 cauze 5,63 13,36 47,68

Tribunale cu un volum de activitate de peste 30.001 cauze 3,17 9,46 46,50

Total tribunale 2,27 14,49 122,40

Tipul de tribunal in functie de volumul de activitate
Suprafata medie de care dispune un judecator
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26%

26%

21%

16%

Situatia tribunalelor in functie de suprafata medie detinuta de un 
judecator in cadrul biroului (mp) 

Suprafata medie detinuta de un judecator in cadrul biroului este de maxim 7,00 mp

Suprafata medie detinuta de un judecator in cadrul biroului este cuprinsa intre 7,01 si 9,00 mp

Suprafata medie detinuta de un judecator in cadrul biroului este cuprinsa intre 9,01 si 12,00 mp

Suprafata medie detinuta de un judecator in cadrul biroului este cuprinsa intre 12,01 si 15,00 mp

Suprafata medie detinuta de un judecator in cadrul biroului este cuprinsa intre 15,01 si 20,00 mp

Suprafata medie detinuta de un judecator in cadrul biroului este peste 20,00 mp
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Luându-se în calcul diferenţele existente la nivelul curţilor de apel din punctul de vedere al infrastructurii 

destinate judecătorilor, s-a realizat o analiză a intensităţii corelaţiei dintre numărul birourilor judecătorilor 

şi volumul de activitate a instanţelor (numărul dosarelor civile şi penale de soluţionat) pe de o parte, 

respectiv a corelaţiei dintre numărul judecătorilor şi numărul spaţiilor ce deservesc activitatea acestora, pe 

de altă parte.  Având în vedere numărul redus (15 curţi de apel) al valorilor înregistrate de variabilele 

analizate (volum de activitate, numărul judecătorilor şi numărul birourilor acestora), rezultatele obţinute 

trebuie interpretate cu precauţie. 

 

 

În cazul relaţiei dintre volumul de activitate şi numărul birourilor judecătorilor, coeficientul de corelaţie 

simplă este de 0,84, ceea ce indică o corelaţie puternică, pozitivă, între cele două variabile analizate.  

Aceasta înseamnă că valorile ridicate ale unei variabile (dosare de soluţionat) sunt puternic asociate cu 

valorile ridicate ale celeilalte variabile (numărul birourilor judecătorilor).  Acest indicator indică faptul că 

instanţele care înregistrează un volum de activitate ridicat deţin, în general, şi un număr mai mare de spaţii 

destinate activităţilor judecătorilor.  Astfel, curţile de apel care înregistrează un volum anual de activitate 

sub 7.000 de dosare de soluţionat deţin în medie un număr de 12 birouri ale judecătorilor, cele cu un volum 

anual de activitate situat între 7.000 şi 15.000 de dosare deţin în medie 19 birouri, în timp ce curţile de apel 

cu un volum de activitate peste 15.000 de cauze deţin în medie un număr de 45 de birouri ale judecătorilor.  

Curtea de Apel Bucureşti, care are cel mai mare volum de activitate (peste 46.000 dosare), deţine şi cel 

mai mare număr de birouri ale judecătorilor (77 birouri). 

 

Analizând datele colectate, s-a constatat că 

unele curţi de apel deţin doar 4 birouri (Curtea 

de Apel Piteşti) sau 6 birouri ale  judecătorilor 

(Curtea de Apel Ploieşti).  Există însă şi un 

număr de 5 curţi de apel care deţin peste 20 de 

birouri destinate judecătorilor: Galaţi şi 

Suceava – fiecare câte 21 birouri, Cluj – 22 

birouri, Timişoara – 34 birouri şi Curtea de 

Apel Bucureşti care deţine 77 birouri.  

Din totalul curţilor de apel din România, 14% 

deţin maxim 10 birouri ale judecătorilor, 40% 

deţin între 11 şi 15 birouri, iar 13% au în incinta 

lor peste 30 de birouri . 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante
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În cazul relaţiei dintre numărul judecătorilor şi 

numărul birourilor acestora, coeficientul 

Pearson indică o corelaţie puternică (0,88), 

ceea ce arată că în cadrul curţilor de apel în 

care îşi desfăşoară activitatea un număr ridicat 

de judecători există în general şi un număr 

considerabil de birouri dedicate acestora.  

Astfel, s-a constatat că în cadrul curţilor de apel în care îşi desfăşoară activitatea 23 până la 39 de 

judecători există 4 (Curtea de Apel Piteşti) până la 22 (Curtea de Apel Cluj) birouri destinate acestei 

categorii de personal.  În cadrul curţilor de apel cu peste 40 de judecători există în general peste 34 de 

astfel de spaţii.  O excepţie ar fi Curtea de Apel Craiova, unde există 83 de judecători şi doar 13 birouri în 

care aceştia îşi desfăşoară activitatea.  În cazul Curţii de Apel București există 77 de birouri dedicate unui 

număr de 162 de judecători. 

 

În urma analizării datelor, s-au constatat 

diferenţe majore între suprafeţele 

birourilor judecătorilor curţilor de apel.  

Există instanţe în care suprafaţa maximă a 

birourilor nu depăşeşte 9 mp (Curţile de 

Apel Piteşti şi Craiova), în timp ce în 

cazul Curţii de Apel Alba Iulia, birourile 

au o suprafaţă minimă de aproape 3 ori 

mai mare (24,20 mp).  

În ceea ce priveşte suprafeţele maxime ale birourilor judecătorilor, există instanţe în care suprafaţa maximă 

a birourilor este de 23 mp (Curtea de Apel Ploieşti), dar şi instanţe în care există birouri ale căror suprafeţe 

maxime ajung până la 71,75 mp (Curtea de Apel Timişoara).  

Analizând suprafeţele medii ale birourilor judecătorilor, se constată că 20% din curţile de apel deţin birouri 

cu o suprafaţă medie între 15 şi 20 mp, 60% deţin birouri cu o suprafaţă medie între 20 şi 30 mp, restul de 

20% având birouri cu o suprafaţă medie de peste 30 mp (Alba Iulia, Cluj, Piteşti).  La nivelul întregii ţări, 

suprafaţa medie a unui birou destinat judecătorilor curţilor de apel este de aproximativ 25 mp. 

Pentru a analiza legătura dintre suprafaţa totală aferentă birourilor judecătorilor şi numărul judecătorilor, 

respectiv între suprafaţa totală aferentă birourilor judecătorilor şi volumul de activitate din cadrul curţilor 

de apel, s-au determinat coeficienţii de corelaţie ai acestor seturi de variabile.  În cazul primului indicator, 

valoarea obţinută este de 0,86, în timp ce al doilea coeficient înregistrează o valoare de 0,85.  Ambii 

indicatori indică o corelaţie puternică a variabilelor avute în vedere.  Având în vedere numărul redus (15 

curţi de apel) al valorilor înregistrate de variabilele analizate (volum de activitate, numărul judecătorilor şi 

suprafaţa totală aferentă birourilor acestora), rezultatele obţinute trebuie interpretate cu precauţie.  

Rezultatele analizei arată că suprafaţa alocată tuturor birourilor judecătorilor din cadrul curţilor de apel 

este corelată într-o măsură mai mare cu numărul judecătorilor, decât cu volumul de activitate la nivelul 

instanţei. 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

-

20     

40     

60     

80     

100     

120     

140     

160     

180     

- 20     40     60     80     100     

Corelatia dintre numarul judecatorilor si numarul birourilor destinate 
acestora

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Situatia birourilor judecatorilor din cadrul curtilor de apel

Minima Medie Maxima

Curti de apel cu volum de activitate sub 7.000 cauze 9,00 26,86 67,00

Curti de apel cu volum de activitate intre 7.001-15.000 cauze 9,25 23,67 71,75

Tribunale cu un volum de activitate de peste 15.001 cauze 9,00 25,68 46,50

Total curti de apel 9,00 25,00 71,75

Tipul de curte de apel in functie de volumul de activitate
Suprafata birourilor judecatorilor
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Cel mai elocvent indicator pentru compararea situaţiei actuale a infrastructurii destinate judecătorilor îl 

reprezintă suprafaţa medie de care dispune un judecător (mp/judecător).  Şi în acest caz există diferenţe 

majore între curţile de apel: în cadrul unor curţi de apel (Craiova) suprafaţa minimă de care dispune un 

judecător este de 2,60 mp, în timp ce în cadrul altora (Cluj) suprafaţa minimă de care dispune un judecător 

în birou ajunge până la 13,80 mp.  În ceea ce priveşte suprafeţele maxime de care dispune un judecător în 

cadrul unui birou, s-a constatat că există atât curţi de apel în cadrul cărora suprafaţa maximă de care 

dispune un judecător este de 5,75 mp (Ploieşti), cât şi curţi de apel în cadrul cărora această suprafaţă atinge 

valoarea de 71,75 mp (Timişoara). 

Cu privire la suprafaţa medie de care dispun judecătorii în cadrul unui birou, s-a constat că în cadrul a 33% 

din curţile de apel, fiecare judecător dispune în medie de o suprafaţă situată sub 10 mp (Ploieşti, Craiova, 

Piteşti, Braşov, Galaţi), în timp ce în restul de 67%, suprafaţa medie deţinută de un judecător se încadrează 

între 10 și 26 mp. 

 

 

La nivelul tuturor curţilor de apel din România, 

suprafaţa medie deţinută de un judecător este de 12,66 

mp.  În urma analizei s-a constatat că în cazul a 20% 

din curţile de apel, suprafaţa medie de care dispune un 

judecător este sub 9 mp, în timp ce în cazul a 27% din 

totalul curţilor de apel din România suprafaţa medie 

de care dispune un judecător este între 15 şi 20 mp. 

 

 

 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante
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Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Situatia birourilor judecatorilor din cadrul curtilor de apel

Minima Medie Maxima

Curti de apel cu volum de activitate sub 7.000 cauze 3,00 12,84 37,90

Curti de apel cu volum de activitate intre 7.001-15.000 cauze 4,40 13,18 71,75

Tribunale cu un volum de activitate de peste 15.001 cauze 2,60 10,10 46,50

Total curti de apel 2,60 12,66 71,75

Tipul de curte de apel in functie de volumul de activitate
Suprafata medie de care dispune un judecator

13%
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33%20%

20%

7%

Situatia curtilor de apel in functie de suprafata medie detinuta de un 
judecator in cadrul biroului (mp)

Suprafata medie detinuta de un judecator in cadrul biroului este de maxim 7,00 mp

Suprafata medie detinuta de un judecator in cadrul biroului este cuprinsa intre 7,01 si 9,00 mp

Suprafata medie detinuta de un judecator in cadrul biroului este cuprinsa intre 9,01 si 12,00 mp

Suprafata medie detinuta de un judecator in cadrul biroului este cuprinsa intre 12,01 si 15,00 mp

Suprafata medie detinuta de un judecator in cadrul biroului este cuprinsa intre 15,01 si 20,00 mp

Suprafata medie detinuta de un judecator in cadrul biroului este peste 20,00 mp
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(d) ÎCCJ 

În cadrul ÎCCJ există 105 judecători care îşi desfăşoară activitatea în 41 de birouri. 

27%

37%

19%

17%

Situatia birourilor judecatorilor in cadrul Inaltei Curti de 

Casatie si Justitie

Civil Penal Comercial Contencios

 

Cea mai mare parte a birourilor judecătorilor din 

cadrul ÎCCJ aparţine secţiei penale - 15 birouri. 11 

birouri sunt alocate pentru secţia civilă, iar pentru 

secţia comercială şi cea de contencios 

administrativ sunt alocate 8, respectiv 7 birouri. 

În ceea ce priveşte suprafeţele birourilor 

judecătorilor, există birouri a căror suprafaţă nu 

depăşeşte 14,12 mp, dar şi birouri care au o 

suprafaţă maximă de 43,02 mp.  La nivelul 

întregii instituţii, suprafaţa medie a unui birou al 

judecătorilor este de 23,56 mp. 

În cadrul ÎCCJ există diferenţe între suprafeţele 

medii de care dispune un judecător 
Situatia birourilor judecatorilor din cadrul  ICCJ

Minima Medie Maxima Minima Medie Maxima

Civil 11 15,22 22,63 33,02 5,07 10,16 25,47

Penal 15 14,12 23,69 43,02 6,51 17,26 43,02

Comercial 8 18,26 20,04 21,72 5,43 8,99 20,46

Contencios 7 17,05 27,88 39,82 5,68 12,02 39,82

Total ICCJ 41 14,12 23,56 43,02 5,07 12,11 43,02

Numarul 

birourilor 

judecatorilor

Suprafata birourilor judecatorilor
Suprafata medie de care dispune un 

judecator

 

 

(mp/judecător) în cadrul diferitelor birouri ale 

instituţiei, destinate acestei categorii de personal.  

Astfel, există judecători care dispun, in medie, de 

o suprafaţă ce nu depăşeşte 5,07 mp, dar şi 

judecători care dispun de un spaţiu de lucru de 

43,02.  

Trebuie precizat însă că birourile a căror suprafaţă este de peste 40,00 mp sunt destinate preşedintelui, 

respectiv vicepreşedintelui ÎCCJ.  La nivelul instituţiei, suprafaţa medie de care dispune un judecător este 

de 12,11 mp. 

(iv). Situația birourilor grefierilor 

(a) Judecătorii 

Pe lângă sălile de judecată și birourile judecătorilor, birourile grefierilor constituie spații-cheie din incinta 

oricărei instanțe de judecată.  La nivelul celor 179 judecătorii analizate există 1.329 birouri ale grefierilor, 

ceea ce înseamnă, în medie, aproximativ 7 astfel de spații în cadrul fiecărei judecătorii.  Analiza datelor 

colectate a evidenţiat variații semnificative între judecătorii în ceea ce privește numărul birourilor 

destinate grefierilor. 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante
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Astfel, există judecătorii care dețin doar 2 

birouri destinate grefierilor (Judecătoria 

Întorsura Buzăului, Judecătoria Sfântu 

Gheorghe și Judecătoria Săliște), dar și un 

număr de 4 judecătorii în incinta cărora se află 

peste 20 de spații de lucru destinate 

grefierilor: Judecătoria Sectorului 3 din 

București (23 de birouri), Judecătoria 

Constanța (24 de birouri), Judecătoria Iași (25 

de birouri) și Judecătoria Timișoara (27 de 

birouri).  Aproximativ 70% (adică 124 

instanţe) dețin între 4 și 10 spații de birou 

destinate grefierilor, în timp ce 13% dintre 

judecătorii au în incinta lor între 11 și 15 

birouri ale grefierilor. 

Având în vedere diferenţele constatate la nivelul judecătoriilor din punctul de vedere al infrastructurii 

destinate grefierilor, se impune analiza intensităţii corelaţiei dintre numărul birourilor grefierilor şi 

volumul de activitate a instanţelor (numărul dosarelor civile şi penale de soluţionat) pe de o parte, 

respectiv a corelaţiei dintre numărul grefierilor şi numărul spaţiilor ce deservesc activitatea acestora, pe de 

altă parte.  

În cazul relaţiei dintre numărul dosarelor de soluţionat şi numărul birourilor grefierilor, coeficientul de 

corelaţie simplă este de 0,7744, ceea ce indică o corelaţie moderată, pozitivă, între cele două variabile 

analizate.  Aceasta înseamnă că valorile ridicate ale unei variabile (dosare de soluţionat) sunt puternic 

asociate cu valorile ridicate ale celeilalte variabile (numărul birourilor grefierilor).  Indicatorul calculat 

arată că judecătoriile care înregistrează un volum ridicat al cauzelor civile şi penale deţin, în general, şi un 

număr mai mare de spaţii destinate grefierilor.  Astfel, judecătoriile care înregistrează un volum anual de 

activitate situat sub 3.000 de dosare de soluţionat deţin în medie un număr de 5 birouri ale grefierilor, în 

timp ce instanţele de judecată cu un volum de activitate cuprins între 10.000 şi 15.000 de cauze deţin în 

medie un număr aproape dublu de astfel de spaţii.  În cadrul celor 10 judecătorii care soluţionează anual 

peste 30.000 de cauze civile şi penale există în medie un număr de 19 birouri dedicate grefierilor. 
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Situatia birourilor grefierilor din cadrul judecatoriilor

Judecatorii  cu volum de activitate sub 3.000 cauze 5

Judecatorii  cu volum de activitate intre 3.001-5.000 cauze 6

Judecatorii  cu volum de activitate intre 5.001-10.000 cauze 7

Judecatorii  cu volum de activitate intre 10.001-15.000 cauze 9

Judecatorii  cu volum cuprins intre 15.001-20.000 cauze 11

Judecatorii  cu volum cuprins intre 20.001-30.000 cauze 12

Judecatorii  cu un volum de peste 30.001 cauze 19

Total judecatorii                         7     

Numarul mediu 

al birourilor 

grefierilor pe tip 

de judecatorie

Tipul de judecatorie in functie de volumul de activitate
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Şi în cazul relaţiei dintre numărul grefierilor şi 

numărul birourilor acestora, coeficientul Pearson 

indică o corelaţie puternică (0,8580), ceea ce arată că 

judecătoriile în cadrul cărora îşi desfăşoară 

activitatea un număr ridicat de grefieri deţin în 

general şi un număr considerabil de birouri dedicate 

acestora.  Astfel, analiza datelor colectate a arătat că 

judecătoriile în care îşi desfăşoară activitatea 4 

grefieri deţin 2 birouri (Judecătoria Întorsura 

Buzăului şi Judecătoria Sfântu Gheorghe), 3 birouri 

(Judecătoria Gurahonţ şi Judecătoria Avrig) sau 4 

birouri (Judecătoria Darabani) destinate acestei 

categorii de personal auxiliar, în timp ce în cazul 

judecătoriilor cu peste 50 de grefieri există în general 

peste 15 astfel de spaţii.   
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Discrepanţe majore între judecătorii se constată şi 

din punctul de vedere al suprafeţelor birourilor 

grefierilor.  Astfel, în cadrul unor instanţe există 

birouri ale grefierilor a căror suprafaţă  nu 

depăşeşte 4,00 mp (judecătoriile Urziceni, Tulcea 

sau Bacău), în timp ce în cazul judecătoriilor 

Mediaş, Reghin sau Turda suprafeţele minime ale 

birourilor grefierilor înregistrează valori de peste 

25,00 mp.  

O situaţie similară se poate constata şi în cazul suprafeţelor maxime ale birourilor grefierilor din cadrul 

diferitelor judecătorii.  Există instanţe în care suprafaţa maximă a birourilor nu depăşeşte 8,00 mp 

(Judecătoria Huedin), dar şi judecătorii în care suprafaţa maximă a unui spaţiu destinat activităţii grefierilor 

poate ajunge la peste 70,00 mp (judecătoriile Ineu, Giurgiu, Brăila sau Sibiu).  

O imagine mai clară asupra diferenţelor majore dintre judecătorii din punctul de vedere al infrastructurii 

destinate grefierilor se poate obţine prin compararea suprafeţelor medii ale birourilor grefierilor din cadrul 

diferitelor instanţe.  Astfel, în cazul judecătoriilor Topliţa, Huedin sau Urziceni, suprafaţa medie a unui 

birou destinat grefierilor nu depăşeşte 10,00 mp, în timp ce în cazul judecătoriilor Agnita, Mediaş, Reghin, 

Turda, Giurgiu şi a sectorului 5 din Bucureşti, birourile grefierilor au în medie o suprafaţă de peste 30,00 

mp.  La nivelul întregii ţări, suprafaţa medie a unui birou destinat grefierilor este în jurul valorii de 18,82 

mp. 

Pentru a verifica dacă există o legătură între suprafaţa totală aferentă birourilor grefierilor şi volumul de 

activitate din cadrul instanţelor pe de o parte, și între suprafaţa totală aferentă birourilor grefierilor şi 

numărul grefierilor, pe de altă parte, s-au determinat coeficienţii de corelaţie ai acestor seturi de variabile.  

În cazul primului indicator, valoarea obţinută este de 0,9981, ceea ce indică o corelaţie puternică, pozitivă, a 

variabilelor analizate, în timp ce valoarea celui de-al doilea coeficient de corelaţie evidenţiază o asociere 

relativ puternică a variabilelor avute în vedere (0,8252).  Datele obţinute arată că suprafaţa alocată tuturor 

Situatia birourilor grefierilor din cadrul judecatoriilor

Minima Medie Maxima

Judecatorii  cu volum de activitate sub 3.000 cauze 4,40 17,11 48,00

Judecatorii  cu volum de activitate intre 3.001-5.000 cauze 4,50 18,20 76,00

Judecatorii  cu volum de activitate intre 5.001-10.000 cauze 2,20 19,37 49,00

Judecatorii  cu volum de activitate intre 10.001-15.000 cauze 3,00 20,13 64,00

Judecatorii  cu volum cuprins intre 15.001-20.000 cauze 7,56 21,53 100,00

Judecatorii  cu volum cuprins intre 20.001-30.000 cauze 4,00 22,09 72,71

Judecatorii  cu un volum de peste 30.001 cauze 5,20 20,34 61,71

Total judecatorii 2,20 18,82 100,00

Tipul de judecatorie in functie de volumul de activitate

Suprafata birourilor grefierilor
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birourilor grefierilor din cadrul judecătoriilor pare a fi corelată într-o măsură mai mare cu numărul 

grefierilor, decât cu volumul de activitate la nivelul instanţei. 
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Cel mai elocvent indicator pentru compararea situaţiei actuale a infrastructurii destinate acestei categorii 

de personal auxiliar este suprafaţa medie alocată unui grefier (mp/grefier).  Şi în acest caz există diferenţe 

majore între judecătorii: în unele instanţe (judecătoriile Huedin, Topoloveni, Costeşti, Urziceni, Făgăraş, 

Tulcea, Piatra Neamţ, Buzău, Brăila, Craiova sau Iaşi) există grefieri care dispun de o suprafaţă situată sub 

3,00 mp, în timp ce în cazul judecătoriilor Șomcuta Mare, Făget, Jibou, Orăştie, Lipova, Lieşti, Salonta, 

Vatra Dornei şi Deva, suprafaţa minimă de care dispune un grefier în birou poate ajunge până la peste 

12,00 mp.  De asemenea, există judecătorii în care suprafaţa maximă de care dispune un grefier în birou nu 

depăşeşte 5,00 mp (judecătoriile Costeşti, Urziceni, Alexandria, Buzău), în timp ce în cazul altor 

judecătorii există grefieri care dispun de un spaţiu de lucru de peste 30,00 mp (judecătoriile Agnita, 

Șomcuta Mare, Făget, Panciu, Vatra Dornei, Dej).  Variaţii semnificative între judecătorii se pot identifica 

şi în ceea ce priveşte suprafaţa medie de care dispun grefierii diferitelor instanţe.  Astfel, grefierii din 

cadrul judecătoriilor Costeşti, Urziceni, Alexandria, Tulcea, Buzău şi Craiova dispun în medie de o 

suprafaţă situată sub 4,00 mp, în timp ce în cazul judecătoriilor Agnita, Șomcuta Mare şi Făget, suprafaţa 

medie deţinută de un grefier depăşeşte 20,00 mp. 
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(b) Tribunale 

Această analiză a fost realizată pe baza datelor primite care s-au dovedit a fi validabile și procesabile.  

Astfel de date au fost obținute pentru un număr de 42 de tribunale.  

La nivelul tribunalelor din România (inclusiv cele specializate - tribunalele comerciale Cluj, Argeș, Mureș 

și Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov) există 588 de birouri ale grefierilor, ceea ce înseamnă, în 

medie, aproximativ 14 astfel de spații în cadrul fiecărui tribunal.  În realitate însă, se pot constata variații 

semnificative între tribunale în ceea ce privește numărul birourilor destinate grefierilor. 

 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

Analiza datelor colectate a evidențiat 

existența unor tribunale care dețin maxim 

5 birouri ale grefierilor (Tribunalul Tulcea, 

Mehedinți), dar și un număr de 5 tribunale 

în incinta cărora se află peste 20 de spații 

de lucru destinate grefierilor: Tribunalul 

București (78 de birouri), Tribunalul 

Dâmbovița (27 de birouri), Tribunalul 

Timiș (24 de birouri), Tribunalul Iași (21 

de birouri) și Tribunalul Hunedoara (20 de 

birouri).  O treime din totalul tribunalelor 

din România (33%) dețin între 11 și 15  

spații destinate activităților desfășurate de grefieri, în timp ce 7% dintre tribunale au în incinta lor maxim 5 

birouri ale grefierilor.  Având în vedere diferenţele constatate la nivelul tribunalelor din punctul de vedere 

 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

La nivelul tuturor judecătoriilor din România, 

suprafaţa medie alocată unui grefier este de 9,78 mp.  

Dacă se analizează situaţia judecătoriilor în funcţie de 

suprafaţa medie la dispoziţia unui grefier în cadrul  

 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

biroului (mp), se pot constata următoarele: există o judecătorie în care suprafaţa medie de care dispune un 

grefier este sub 3,00 mp (Judecătoria Urziceni), în timp ce în aproximativ 2% din totalul judecătoriilor 

din România, suprafaţa medie deţinută de un grefier este de peste 20,00 mp.  Categoriile de judecătorii în 

care suprafaţa medie de care dispune un grefier este cuprinsă între 5,01 şi 7,00 mp, 7,01 şi 9,00 mp şi 

respectiv 9,01 şi 12,00 mp reprezintă aproximativ 70% din totalul judecătoriilor.  

 

Situatia birourilor grefierilor din cadrul judecatoriilor

Minima Medie Maxima

Judecatorii  cu volum de activitate sub 3.000 cauze 2,16 11,33 48,00

Judecatorii  cu volum de activitate intre 3.001-5.000 cauze 2,80 10,92 33,15

Judecatorii  cu volum de activitate intre 5.001-10.000 cauze 2,20 8,68 29,58

Judecatorii  cu volum de activitate intre 10.001-15.000 cauze 1,50 8,06 17,00

Judecatorii  cu volum cuprins intre 15.001-20.000 cauze 2,80 8,12 29,00

Judecatorii  cu volum cuprins intre 20.001-30.000 cauze 2,52 7,53 29,35

Judecatorii  cu un volum de peste 30.001 cauze 2,00 7,70 28,56

Total judecatorii 1,50 9,78 48,00

Tipul de judecatorie in functie de volumul de activitate

Suprafata medie de care dispune un grefier

1% 4%

19%

27%
23%

24%

2%

Situatia judecatoriilor  in functie de suprafata medie detinuta 
de un grefier in cadrul biroului (mp)

Suprafata medie detinuta de un grefier in cadrul biroului este de maxim 3,00 mp

Suprafata medie detinuta de un grefier in cadrul biroului este cuprinsa intre 3,01 si 5,00 mp

Suprafata medie detinuta de un grefier in cadrul biroului este cuprinsa intre 5,01 si 7,00 mp

Suprafata medie detinuta de un grefier in cadrul biroului este cuprinsa intre 7,01 si 9,00 mp

Suprafata medie detinuta de un grefier in cadrul biroului este cuprinsa intre 9,01 si 12,00 mp

Suprafata medie detinuta de un grefier in cadrul biroului este cuprinsa intre 12,01 si 20,00 mp

Suprafata medie detinuta de un grefier in cadrul biroului este peste 20,01 mp

7%

29%

33%

19%

12%

Situatia tribunalelor in functie de numarul birourilor 

grefierilor

Detin maxim 5 birouri destinate grefierilor Detin intre  6 si 10 birouri destinate grefierilor

Detin intre 11 si 15 birouri destinate grefierilor Detin intre 16 si 20 birouri destinate grefierilor

Detin peste 20 birouri destinate grefierilor
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al infrastructurii destinate grefierilor, se impune analiza intensităţii corelaţiei dintre numărul birourilor 

grefierilor şi volumul de activitate a instanţelor (numărul dosarelor civile şi penale de soluţionat), pe de o 

parte și analiza corelaţiei dintre numărul grefierilor şi numărul spaţiilor ce deservesc activitatea acestora, 

pe de altă parte.  

În cazul relaţiei dintre numărul dosarelor de soluţionat şi numărul birourilor grefierilor, coeficientul de 

corelaţie simplă este de 0,8667, ceea ce indică o corelaţie puternică, pozitivă, între cele două variabile 

analizate.  Aceasta înseamnă că valorile ridicate ale unei variabile (dosare de soluţionat) sunt puternic 

asociate cu valorile ridicate ale celeilalte variabile (numărul birourilor grefierilor).  Indicatorul calculat 

arată că tribunalele care înregistrează un volum ridicat al cauzelor civile şi penale deţin, în general, şi un 

număr mai mare de spaţii destinate activităţilor grefierilor.  Astfel, tribunalele care înregistrează un volum 

anual de activitate situat sub 5.000 de dosare de soluţionat deţin în medie un număr de 4 birouri ale 

grefierilor, în timp ce tribunalele cu un volum de activitate cuprins între 5.000 şi 15.000 de cauze deţin în 

medie un număr aproape triplu de astfel de spaţii.  De asemenea, în cadrul celor 2 tribunale care 

soluţionează anual peste 30.000 de cauze civile şi penale există în medie un număr de 45 birouri dedicate 

grefierilor.  Luarea în calcul a Tribunalului Bucureşti (care deţine 78 birouri ale grefierilor) în categoria 

tribunalelor cu un volum de activitate de peste 30.000 de cauze distorsionează rezultatele analizei la 

nivelul acestei categorii de instanţe.  Astfel, pe lângă Tribunalul Bucureşti, mai există doar un singur 

tribunal care face parte din categoria instanţelor cu un număr anual de cauze mai mare de 30.000, 

Tribunalul Dolj, acesta având în componenţa sa doar 12 birouri destinate grefierilor. 
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Şi în cazul relaţiei dintre numărul grefierilor şi 

numărul birourilor acestora, coeficientul Pearson 

indică o corelaţie puternică (0,9209), ceea ce arată că 

tribunalele în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea 

un număr ridicat de grefieri deţin în general şi un 

număr considerabil de birouri dedicate acestora.  

Analiza datelor colectate a arătat că tribunalele în 

care îşi desfăşoară activitatea între 20 şi 25 de 

grefieri deţin 5 (Tribunalul Tulcea), 6 (Tribunalul 

Vâlcea), 7 (Tribunalul Mureș), 8 (Tribunalul 

Ialomița) sau 15 (Tribunalul Vaslui) birouri destinate 
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Tribunale cu volum de activitate sub 5.000 cauze 4

Tribunale cu volum de activitate intre 5.001-10.000 cauze 11

Tribunale cu volum de activitate intre 10.001-15.000 cauze 13

Tribunale cu volum de activitate intre 15.001-20.000 cauze 14

Tribunale cu volum de activitate cuprins intre 20.001-30.000 cauze 16

Tribunale cu un volum de activitate de peste 30.001 cauze 45

Total tribunale                              14     

Situatia birourilor grefierilor din cadrul tribunalelor

Tipul de tribunal in functie de volumul de activitate
Numarul mediu al 

birourilor grefierilor
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acestei categorii de personal auxiliar. 
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Din punct de vedere al suprafeţelor aferente 

birourilor grefierilor din cadrul tribunalelor, se 

constată că în cazul unor instanţe există birouri a 

căror suprafaţă nu depăşeşte 7,00 mp (Tribunalul 

Tulcea), în timp ce în cazul tribunalelor Călărași 

sau Giurgiu, suprafeţele minime ale birourilor 

grefierilor înregistrează valori de peste 20,00 mp. 

În privința suprafeţelor maxime ale birourilor grefierilor din cadrul diferitelor tribunale se constată că 

valorile acestora înregistrează variaţii între 15,67 (Tribunalul Argeș) și 81,56 mp (Tribunalul Arad).  La 

nivelul întregii ţări, suprafaţa medie a unui birou destinat grefierilor se situează în jurul valorii de 20,55 

mp. 

Din punct de vedere al legăturii dintre suprafaţa totală aferentă birourilor grefierilor şi volumul de 

activitate din cadrul instanţelor, valoarea coeficientului Pearson este de 0,8651, ceea ce indică o corelaţie 

puternică a variabilelor analizate.  Pe de altă parte, în ceea ce privește legătura între suprafaţa totală 

aferentă birourilor grefierilor şi numărul grefierilor, valoarea coeficientului de corelaţie indică o asociere 

relativ puternică a variabilelor avute în vedere (0,9132).  Datele obţinute arată că suprafaţa alocată tuturor 

birourilor grefierilor din cadrul tribunalelor, la fel ca în cazul judecătoriilor, pare a fi corelată într-o măsură 

mai mare cu numărul grefierilor, decât cu volumul de activitate la nivelul instanţei. 

 

 

 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

Cel mai elocvent indicator pentru compararea situaţiei actuale a infrastructurii destinate acestei categorii de 

personal auxiliar îl reprezintă suprafaţa medie de care dispune un grefier (mp/grefier).  Şi în acest caz 

există diferenţe majore între tribunale: în cazul tribunalelor Buzău, Argeș, Dolj, Tulcea, Prahova există 

grefieri care dispun de o suprafaţă situată sub 3,00 mp, în timp ce în cazul tribunalelor Călărași sau 

Giurgiu, suprafaţa minimă de care dispune un grefier în birou este de peste 10,00 mp.  De asemenea, există 

tribunale în care suprafaţa maximă de care dispune un grefier în birou nu depăşeşte 6,00 mp (Tribunalul 

Tulcea), în timp ce în cazul altor judecătorii există grefieri care dispun de un spaţiu de lucru de peste 

100,00 mp (Tribunalul Bistrița).  Variaţii semnificative între tribunale se pot identifica şi în ceea ce 

priveşte suprafaţa medie de care dispun grefierii diferitelor instanţe.  Astfel, grefierii din cadrul tribunalelor 

Minima Medie Maxima

Tribunale cu volum de activitate sub 5.000 cauze 11,04 20,00 31,74

Tribunale cu volum de activitate intre 5.001-10.000 cauze 6,30 19,29 117,00

Tribunale cu volum de activitate intre 10.001-15.000 cauze 9,00 21,38 81,56

Tribunale cu volum de activitate intre 15.001-20.000 cauze 4,36 18,90 51,90

Tribunale cu volum de activitate cuprins intre 20.001-30.000 cauze 10,40 22,72 52,50

Tribunale cu un volum de activitate de peste 30.001 cauze 7,20 27,74 76,03

Total tribunale 4,36 20,55 117,00

Situatia birourilor grefierilor din cadrul tribunalelor

Tipul de tribunal in functie de volumul de activitate
Suprafata birourilor grefierilor
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Tulcea, Argeș şi Buzău dispun în medie de o suprafaţă situată sub 5,00 mp, în timp ce în cazul tribunalului 

Giurgiu, suprafaţa medie deţinută de un grefier depăşeşte 18,00 mp.  

 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

 

 

La nivelul tuturor tribunalelor din România pentru care s-au obținut date, suprafaţa medie deţinută de un 

grefier este de 8,81 mp.  

 

 

Minima Medie Maxima

Tribunale cu volum de activitate sub 5.000 cauze 4,65 5,96 7,94

Tribunale cu volum de activitate intre 5.001-10.000 cauze 2,10 9,47 117,00

Tribunale cu volum de activitate intre 10.001-15.000 cauze 4,17 9,36 40,78

Tribunale cu volum de activitate intre 15.001-20.000 cauze 2,17 7,83 34,29

Tribunale cu volum de activitate cuprins intre 20.001-30.000 cauze 4,48 9,50 40,95

Tribunale cu un volum de activitate de peste 30.001 cauze 2,20 8,72 27,56

Total tribunale 2,10 8,81 117,00

Situatia birourilor grefierilor din cadrul tribunalelor

Tipul de tribunal in functie de volumul de activitate
Suprafata medie de care dispune un grefier

7%

24%

33%

12%

19%

5%

Situatia tribunalelor in functie de numarul birourilor grefierilor

Suprafata medie detinuta de un grefier in cadrul biroului este de maxim 5,00 mp

Suprafata medie detinuta de un grefier in cadrul biroului este cuprinsa intre 5,01 si 7,00 mp

Suprafata medie detinuta de un grefier in cadrul biroului este cuprinsa intre 7,01 si 9,00 mp

Suprafata medie detinuta de un grefier in cadrul biroului este cuprinsa intre 9,01 si 12,00 mp

Suprafata medie detinuta de un grefier in cadrul biroului este cuprinsa intre 12,01 si 15,00 mp

Suprafata medie detinuta de un grefier in cadrul biroului este peste 15,00 mp
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(c) Curţi de Apel 

La nivelul celor 15 de curți de apel din România există 714 grefieri și 228 de birouri ale grefierilor, ceea 

ce înseamnă, in medie, aproximativ 15 astfel de spații în cadrul fiecărei curți de apel. 

Analiza datelor colectate a evidențiat variații semnificative între curțile de apel în ceea ce privește 

numărul birourilor destinate grefierilor. 
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Astfel, s-a constatat existența unor 

curți de apel care dețin doar 4 birouri 

ale grefierilor (Curtea de Apel Pitești 

și Curtea de Apel Ploiești), în timp ce 

Curtea de Apel București deține 61 de 

spații de lucru destinate grefierilor.  

Aproximativ jumătate din totalul 

curților de apel din România (40%, 

însemnând 6  curți de apel) dețin între 

11 și 15 spații destinate activităților 

desfășurate de grefieri, în timp ce 20% 

dintre curți au în incinta lor între 6 și 

10 birouri ale grefierilor. 

Având în vedere diferenţele constatate la nivelul curților de apel din punctul de vedere al infrastructurii 

destinate grefierilor, se impune analiza intensităţii corelaţiei dintre numărul birourilor grefierilor şi 

volumul de activitate a instanţelor (numărul dosarelor civile şi penale de soluţionat) pe de o parte și analiza 

corelaţiei dintre numărul grefierilor şi numărul spaţiilor ce deservesc activitatea acestora, pe de altă parte. 

În cazul relaţiei dintre numărul dosarelor de soluţionat şi numărul birourilor grefierilor, coeficientul de 

corelaţie simplă este de 0,9712, ceea ce indică o corelaţie puternică, pozitivă, între cele două variabile 

analizate.  Aceasta înseamnă că valorile ridicate ale unei variabile (dosare de soluţionat) sunt puternic 

asociate cu valorile ridicate ale celeilalte variabile (numărul birourilor grefierilor).  Având în vedere însă 

numărul redus (15 curţi de apel) al valorilor înregistrate de cele două variabile analizate (volum de 

activitate şi numărul birourilor grefierilor), rezultatele obţinute trebuie interpretate cu precauţie.  

Indicatorul calculat evidenţiază că, în general, curțile de apel care înregistrează un volum ridicat al 

cauzelor civile şi penale deţin şi un număr mai mare de spaţii destinate activităţilor grefierilor.  Astfel, 

curțile de apel care înregistrează un volum anual de activitate situat sub 7.000 și între 7.000 și 15.000 de 

dosare de soluţionat deţin în medie un număr de 12 birouri ale grefierilor, în timp ce instanţele de judecată 

cu un volum de activitate peste 15.000 de cauze deţin în medie un număr triplu de astfel de spaţii. 

13%

20%

40%

7%

20%

Situatia curtilor de apel in functie de numarul birourilor grefierilor

Detin maxim 5 birouri destinate grefierilor Detin intre  6 si 10 birouri destinate grefierilor

Detin intre 11 si 15 birouri destinate grefierilor Detin intre 16 si 20 birouri destinate grefierilor

Detin peste 21 birouri destinate grefierilor
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Şi în cazul relaţiei dintre numărul grefierilor şi 

numărul birourilor acestora, coeficientul Pearson 

indică o corelaţie puternică (0,9166), ceea ce arată că 

în cadrul curților de apel în care îşi desfăşoară 

activitatea un număr ridicat de grefieri se regăsește 

în general şi un număr considerabil de birouri 

dedicate grefierilor.  Având în vedere însă numărul 

redus (15 curţi de apel) al valorilor înregistrate de 

cele două variabile analizate (numărul grefierilor şi 

numărul birourilor acestora), rezultatele obţinute 

trebuie interpretate cu precauţie.  
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Analiza datelor colectate a arătat că în cadrul curților de apel în care îşi desfăşoară activitatea 24 - 26 

grefieri există 7 (Curtea de Apel Buzău), 9 (Curtea de Apel Alba Iulia) sau 11 (Curtea de Apel Brașov) 

birouri destinate acestei categorii de personal auxiliar, în timp ce în cazul curților de apel cu peste 50 de 

grefieri există în general peste 12 astfel de spaţii.  În cazul Curții de Apel București există 61 de birouri 

dedicate unui număr de 200 de grefieri. 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

 

Discrepanţe majore între curțile de apel se constată 

şi din punct de vedere al suprafeţelor aferente 

birourilor grefierilor.  Astfel, în cazul unor instanţe 

există birouri a căror suprafaţă nu depăşeşte 7 mp 

(Curțile de Apel Craiova și Pitești), în timp ce în 

cazul Curții de Apel Ploiești, suprafeţele minime 

ale birourilor grefierilor înregistrează valori de 

peste 22,00 mp.  În cazul suprafeţelor maxime ale 

birourilor grefierilor, se constată că există instanţe 

(curţile de apel Bacău, Iaşi şi  

Oradea) în care suprafaţa maximă a birourilor nu depăşeşte 25,00 mp, în timp ce în alte instanţe (curţile de 

apel Bucureşti, Cluj şi Timişoara) suprafeţele maxime ale birourilor sunt de peste 50,00 mp.  La nivelul 

întregii ţări, suprafaţa medie a unui birou destinat grefierilor în cadrul curţilor de apel se situează în jurul 
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Minima Medie Maxima

Curti de apel cu volum de activitate sub sub 7.000 cauze 7,00 21,11 43,00

Curti de apel cu volum de activitate intre 7.000 – 15.000 cauze 9,56 23,11 56,50

Curti de apel cu volum de activitate peste 15.000 de cauze 6,90 26,40 74,00

Curti de apel 6,90 23,54 74,00

Situatia birourilor grefierilor din cadrul curtilor de apel

Tipul de curte de apel in functie de volumul de activitate

Suprafata birourilor grefierilor



 

 

471 

 

 

valorii de 22,88 mp. 

Pentru a verifica dacă există o legătură între suprafaţa totală aferentă birourilor grefierilor şi volumul de 

activitate din cadrul instanţelor pe de o parte, respectiv între suprafaţa totală aferentă birourilor grefierilor 

şi numărul grefierilor,  pe de altă parte, s-au determinat coeficienţii de corelaţie ai acestor seturi de 

variabile.  Având în vedere însă numărul redus (15 curţi de apel) al valorilor înregistrate de variabilele 

analizate (volumul de activitate, numărul grefierilor şi suprafaţa totală aferentă birourilor grefierilor), 

rezultatele obţinute trebuie interpretate cu precauţie.  În cazul primului indicator, valoarea obţinută este de 

0,9858, ceea ce indică o corelaţie parţială a variabilelor analizate, în timp ce valoarea celui de-al doilea 

coeficient de corelaţie evidenţiază o asociere relativ puternică a variabilelor avute în vedere (0,8865).  

Datele obţinute arată că suprafaţa alocată tuturor birourilor grefierilor din cadrul curților de apel pare a fi 

corelată într-o măsură mai mare cu numărul grefierilor, decât cu volumul de activitate la nivelul instanţei. 
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Cel mai elocvent indicator pentru compararea situaţiei actuale a infrastructurii destinate acestei categorii 

de personal auxiliar îl reprezintă suprafaţa medie de care dispune un grefier (mp/grefier).  Şi în acest caz 

există diferenţe majore între curțile de apel: în unele instanţe (Curtea de Apel Craiova) există grefieri care 

dispun de o suprafaţă sub 3,00 mp, în alte instanțe (curțile de apel Pitești, Ploiești, Galați) există grefieri 

care dispun de o suprafaţă între 3,00 și 5,00 mp, în timp ce în cazul celorlalte curți de apel, suprafaţa 

minimă de care dispune un grefier în birou ajunge la maxim 8,48 mp.  Variaţii semnificative între curțile 

de apel se pot identifica şi în ceea ce priveşte suprafaţa medie de care dispun grefierii diferitelor instanţe.  

Astfel, grefierii din cadrul curților de apel Craiova, Ploiești și Pitești dispun în medie de o suprafaţă sub 

4,00 mp, în timp ce în cazul judecătoriilor București, Oradea, Târgu Mureș și Timișoara, suprafaţa medie 

deţinută de un grefier se încadrează între 10,00 și 15,00 mp. 
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La nivelul tuturor curților de apel din România, 

suprafaţa medie alocată unui grefier în cadrul biroului 

este de 8,12 mp.  Dacă se analizează situaţia curților 

de apel în funcţie de suprafaţa medie deţinută de un 

grefier în cadrul biroului (mp), se poate constata 

existenţa unor curți de apel în care  
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suprafaţa medie de care dispune un grefier este sub 5,00 mp (Curtea de Apel Craiova, Ploiești, Pitești, 

Galați), în timp ce în aproximativ 13% din totalul curților de apel din România, suprafaţa medie deţinută 

de un grefier este de peste 12,00 mp.  Categoriile de curți de apel în care suprafaţa medie deţinută de un 

grefier este cuprinsă între 5,01 şi 9,00 mp, şi respectiv 9,01 şi 12,00 mp reprezintă aproximativ 67% din 

totalul curților de apel. 

 

(d) ÎCCJ 

În cadrul ÎCCJ îşi desfăşoară activitatea 117 grefieri, în cadrul a 27 de birouri.  În ceea ce priveşte 

suprafeţele birourilor grefierilor, se constată existența unor birouri a căror suprafaţă nu depăşeşte 8,70 mp, 

dar şi a unor birouri care au o suprafaţă maximă de 42,61 mp.  La nivelul întregii instituţii, suprafaţa medie 

a unui birou al grefierilor este de 22,45 mp. 

În cadrul ÎCCJ există diferenţe semnificative între suprafeţele medii de care dispune un grefier în cadrul 

diferitelor birouri ale instituţiei, destinate acestei categorii de personal. 
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Astfel, există grefieri care dispun, în medie, de 

o suprafaţă ce nu depăşeşte 4,00 mp, dar şi 

grefieri care dispun de un spaţiu de lucru de 

39,82 mp. 

Precizăm însă că biroul de 39,82 mp reprezintă cabinetul preşedintelui Secţiei de contencios 

administrativ şi fiscal, spaţiu în care îşi desfăşoară activitatea atât preşedintele Secţiei de contencios 

administrativ şi fiscal, cât şi un prim-grefier.  La nivelul instituţiei, suprafaţa medie de care dispune un 

grefier este de 8,39 mp. 

(v). Situația birourilor procurorilor 

(a) Parchetele de pe lângă judecătorii 

Numărul total al birourilor procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă judecătoriile analizate este de 

825, ceea ce presupune că fiecare unitate deține în medie 5 astfel de spații.  

Minima Medie Maxima

Curti de apel cu volum de activitate sub sub 7.000 cauze 2,33 8,87 22,00

Curti de apel cu volum de activitate intre 7.000 – 15.000 cauze 3,39 8,35 25,20

Curti de apel cu volum de activitate peste 15.000 de cauze 2,30 7,15 38,60

Curti de apel 2,30 8,12 38,60

Suprafata medie de care dispune un grefier

Situatia birourilor grefierilor din cadrul curtilor de apel

Tipul de curte de apel in functie de volumul de activitate
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Situatia curtilor de apel in functie de suprafata medie detinuta de un 

grefier in cadrul biroului (mp)

Suprafata medie detinuta de un grefier in cadrul biroului este de maxim 5,00 mp
Suprafata medie detinuta de un grefier in cadrul biroului este cuprinsa intre 5,01 si 9,00 mp
Suprafata medie detinuta de un grefier in cadrul biroului este cuprinsa intre 9,01 si 12,00 mp
Suprafata medie detinuta de un grefier in cadrul biroului este peste 12,00 mp

Minim Mediu Maxim Minim Mediu Maxim

8,70 22,45 42,61 2,18 8,39 39,82

Suprafata birou Suprafata grefier
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Următoarele parchete de pe lângă judecătorii, care nu au furnizat informaţiile solicitate în formatul indicat 

(acestea nu au prezentat informaţii privind numărul procurorilor la nivelul fiecărui birou destinat acestora) 

au fost excluse, la data elaborării acestui Raport, din analiză: Podu Turcului, Bicaz, Buhuşi, Târgu Neamţ, 

Sfântu Gheorghe, Oneşti, Moineşti, Roman, Piatra Neamţ şi Bacău.  

O analiză mai atentă evidențiază însă discrepanțe majore între parchetele de pe lângă judecătorii în ceea ce 

privește numărul birourilor destinate procurorilor. 
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Aproximativ 40% dintre parchetele de 

pe lângă judecătorii dețin până la 3 

birouri pentru desfășurarea activităților 

procurorilor, o treime dintre aceste 

unități dețin 4 sau 5 astfel spații, iar 

cele în incinta cărora se află peste 5 

birouri reprezintă aproximativ 28% din 

total.  La nivelul întregii țări există un 

număr de 15 parchete de pe lângă 

judecătorii, care dețin 2 birouri 

destinate activităților desfășurate de 

procurori (Șomcuta Mare, Baia de 

Arama, Dragomirești, Moldova Noua, 

Târgu Lăpuș, Orșova, Hațeg, Beclean, 

Rupea, Novaci, Huedin, Săveni, Vișeu 

de Sus, Turnu Măgurele și Motru), la 

polul opus situându-se parchetele de pe 

lângă judecătoriile sectoarelor 2 și 4 din 

București, Petroșani, Suceava, Baia 

Mare, Arad, Galați, Pitești, Oradea, 

Craiova, Iași, 

Timișoara și Brașov, fiecare cu peste 10 birouri ale procurorilor. 

Coeficientul de corelaţie simplă între volumul de activitate şi numărul birourilor procurorilor este de 

0,7312, ceea ce indică o corelaţie moderată între cele două variabile analizate.  Indicatorul evidenţiază că 

parchetele de pe lângă judecătorii care înregistrează un volum ridicat al dosarelor deţin, în general, şi un 

număr mai mare de birouri destinate procurorilor.  Astfel, parchetele de pe lângă judecătoriile care 

înregistrează un volum anual de activitate situat sub 3.000 de dosare de soluţionat deţin în medie un număr 

de 3 birouri ale procurorilor, în timp ce parchetele cu un volum de activitate cuprins între 5.000 şi 10.000 

de dosare deţin în medie un număr dublu de astfel de spaţii.  De asemenea, în cadrul celor 10 parchete de 

pe lângă judecătoriile care au un volum de activitate de peste 30.000 de dosare există în medie un număr 

de 10 birouri ale procurorilor. 
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Detin 4 birouri pentru desfasurarea activitatilor procurorilor

Detin 5 birouri pentru desfasurarea activitatilor procurorilor

Detin peste 5 birouri pentru desfasurarea activitatilor procurorilor
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Coeficientul de corelaţie dintre numărul procurorilor 

şi numărul birourilor acestora este de 0,7791, ceea ce 

indică o corelaţie moderată între cele două variabile 

analizate.  Ca regulă generală, în cadrul parchetelor 

de pe lângă judecătorii care deţin un număr 

semnificativ de procurori există şi un număr 

considerabil de spaţii dedicate acestora.  Datele 

statistice arată că parchetele de pe lângă judecătoriile 

în care îşi desfăşoară activitatea un procuror 

(parchetele de pe lângă judecătoriile Darabani, 

Beclean, Novaci, Adjud, Calafat şi Năsăud), deţin 

între 2 şi 4 birouri destinate acestora, în timp ce 

parchetele de pe lângă judecătoriile Iaşi şi cele ale 

sectoarelor 1, 2, 3 şi 4 din Bucureşti, în care îşi 

desfăşoară activitatea peste 25 de procurori, deţin 

între 8 şi 12 birouri destinate acestora.   

 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

Dacă se analizează variaţiile referitoare la suprafaţa 

birourilor procurorilor, se constată discrepanţe 

majore între diferitele parchete.  Astfel, potrivit 

datelor colectate, există birouri în cadrul unor 

parchete (parchetele de pe lângă judecătoriile 

Săveni, Hârlău, Răducăneni şi Iaşi) a căror 

suprafaţă nu depăşeşte 5,00 mp, în timp ce în cazul 

parchetelor Haţeg, Sânnicolau Mare, Dej, Vălenii 

de Munte, Ploieşti şi Constanţa, suprafeţele 

minime ale birourilor procurorilor înregistrează valori de peste 25,00 mp.  Similar, suprafeţele maxime ale 

birourilor procurorilor înregistrează fluctuaţii semnificative: în cazul parchetelor de pe lângă judecătoriile 

Hârlău sau Răducăneni niciun birou destinat procurorilor nu depăşeşte 7,00 mp, în timp ce în incinta 

parchetelor de pe lângă judecătoriile Topliţa, Blaj, Gheorgheni, Zimnicea, Sânnicolau Mare, Drăgăşani, 

Câmpulung, Lugoj, Feteşti, Petroşani, Paşcani şi Constanţa funcţionează birouri ale procurorilor ce 

depăşesc 40,00 mp.  Suprafaţa medie a birourilor procurorilor la nivelul fiecărui parchet de pe lângă 
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Corelatia dintre volumul de activitate (numarul dosarelor de solutionat) 
si numarul birourilor procurorilor

Situatia birourilor procurorilor din cadrul parchetelor de pe langa judecatorii

Parchete de pe langa judecatorii cu volum de activitate mai mic de 3.000 dosare 3

Parchete de pe langa judecatorii cu volum de activitate cuprins între 3.001 – 5.000 dosare 4

Parchete de pe langa judecatorii cu volum de activitate cuprins între 5.001 – 10.000 dosare 6

Parchete de pe langa judecatorii cu volum de activitate cuprins între 10.001 – 15.000 dosare 7

Parchete de pe langa judecatorii cu volum de activitate cuprins între 15.001 – 20.000 dosare 8

Parchete de pe langa judecatorii cu volum de activitate cuprins între 20.001 – 30.000 dosare 9

Parchete de pe langa judecatorii cu volum de activitate de peste 30.000 dosare 10

Total parchete de pe langa judecatorii                5     

Tipul de parchet de pe langa judecatorie in functie de volumul de dosare
Numarul 

mediu al 
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Corelatia dintre numarul procurorilor si numarul birourilor destinate 
acestora

Situatia birourilor procurorilor din cadrul parchetelor de pe langa judecatorii

Minima Medie Maxima

Parchete de pe langa judecatorii cu volum de activitate mai mic de 3.000 dosare 2,80 19,62 49,50

Parchete de pe langa judecatorii cu volum de activitate cuprins între 3.001 – 5.000 dosare 4,90 19,81 59,00

Parchete de pe langa judecatorii cu volum de activitate cuprins între 5.001 – 10.000 dosare 6,00 18,10 52,00

Parchete de pe langa judecatorii cu volum de activitate cuprins între 10.001 – 15.000 dosare 9,40 17,39 38,32

Parchete de pe langa judecatorii cu volum de activitate cuprins între 15.001 – 20.000 dosare 9,60 17,29 35,00

Parchete de pe langa judecatorii cu volum de activitate cuprins între 20.001 – 30.000 dosare 9,32 20,69 36,79

Parchete de pe langa judecatorii cu volum de activitate de peste 30.000 dosare 5,00 22,56 41,00

Total parchete de pe langa judecatorii 2,80 19,39 59,00

Tipul de parchet de pe langa judecatorie in functie de volumul de dosare
Suprafata birourilor procurorilor
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judecătorii (determinată ca medie aritmetică a suprafeţelor aferente tuturor birourilor procurorilor din 

respectiva unitate) înregistrează de asemenea oscilaţii majore: există parchete de pe lângă judecătorii în 

care suprafaţa medie a unui birou destinat procurorilor este sub 7,00 mp (parchetele de pe lângă 

judecătoriile Săveni, Hârlău şi Răducăneni), în timp ce acelaşi indicator înregistrează valori de peste 30,00 

mp în cazul parchetelor de pe lângă judecătoriile Topliţa, Sânnicolau Mare şi Constanţa.  La nivelul tuturor 

parchetelor de pe lângă judecătorii, suprafaţa medie a unui birou destinat procurorilor se situează în jurul 

valorii de 19,40 mp. 

Având în vedere discrepanţele majore constatate între parchetele de pe lângă judecătorii din punctul de 

vedere al suprafeţelor alocate birourilor procurorilor, se impune analiza corelaţiei dintre suprafaţa totală 

aferentă birourilor procurorilor şi volumul de activitate la nivelul parchetelor pe de o parte, respectiv a 

intensităţii legăturii dintre suprafaţa totală a birourilor procurorilor şi numărul procurorilor.  Coeficientul de 

corelaţie dintre suprafaţa totală a birourilor procurorilor şi numărul dosarelor de soluţionat este de 0,7612, 

ceea ce indică o asociere relativ puternică a celor două variabile analizate, în timp ce coeficientul de 

corelaţie dintre numărul procurorilor şi suprafaţa totală a birourilor acestora este de 0,8117.  Analiza 

corelaţiilor dintre aceste variabile arată că parchetele de pe lângă judecătorii care soluţionează un număr 

ridicat de dosare şi în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea un număr semnificativ de procurori deţin în 

general birouri ale procurorilor a căror suprafaţă totală este mai mare decât aceea a spaţiilor similare din 

cadrul parchetelor cu un număr scăzut de procurori şi volum redus de activitate. 

  

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

Cel mai relevant indicator pentru analiza infrastructurii aferente parchetelor de pe lângă judecătorii îl 

reprezintă suprafaţa de care dispune un procuror în cadrul biroului (mp/procuror).  Datele statistice arată 

variaţii semnificative la nivelul diferitelor unităţi: în cazul unor parchete (cele de pe lângă judecătoriile 

sectoarelor 2 şi 4 din Bucureşti, Săveni, Hârlău, Râmnicu Vâlcea şi Iaşi) există procurori care nu dispun de 

o suprafaţă mai mare de 4,00 mp, în timp ce în cazul parchetelor de pe lângă judecătoriile Topliţa, Brad, 

Mizil, Novaci, Gheorgheni, Calafat, Sânnicolau Mare, Năsăud, Sinaia, Dej, Băileşti, Şimleu Silvaniei, 
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Gherla, Vălenii de Munte, Sighişoara şi Rădăuţi, suprafaţa minimă pe care o deţine un procuror în cadrul 

biroului poate ajunge la peste 20,00 mp.  De asemenea, există parchete de pe lângă judecătorii în care 

suprafaţa maximă de care dispune un procuror nu depăşeşte 15,00 mp (parchetele de pe lângă judecătoriile 

Săveni, Adjud, Costeşti, Bolintin Vale, Hârlău, Răducăneni, Găeşti, Mangalia, Reşiţa, Cornetu, 

Constanţa), în timp ce în cazul altor unităţi există procurori care dispun de un spaţiu de lucru care poate 

ajunge la peste 40,00 mp (parchetele de pe lângă judecătoriile Topliţa, Blaj, Gheorgheni, Zimnicea, 

Drăgăşani, Câmpulung, Lugoj şi Feteşti).  Variaţii semnificative între parchetele de pe lângă judecătorii se 

pot constata şi în ceea ce priveşte suprafaţa medie de care dispun procurorii.  Astfel, procurorii din cadrul 

parchetelor de pe lângă judecătoriile sectoarelor 1, 2 şi 4 din Bucureşti, Săveni, Hârlău, Răducăneni, 

Cornetu, Râmnicu Vâlcea, Constanţa, Iaşi şi Braşov dispun în medie de o suprafaţă sub 10,00 mp, în timp 

ce în cazul parchetelor de pe lângă judecătoriile Darabani, Topliţa, Sânnicolau Mare şi Drăgăşani, 

suprafaţa medie deţinută de un procuror depăşeşte 30,00 mp. 

 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

 
 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

La nivelul tuturor parchetelor de pe lângă judecătoriile din România, suprafaţa medie deţinută de un 

procuror este de aproximativ 18,00 mp.  În peste 50% dintre parchetele de pe lângă judecătorii procurorii 

dispun de o suprafaţă medie cuprinsă între 12,00 şi 20,00 mp, în timp ce în peste 30% dintre parchete, 

aceştia deţin în medie o suprafaţă de peste 20,00 mp.  Pe de altă parte, doar în cazul a 6% din totalul 

parchetelor de pe lângă judecătorii, procurorii dispun de o suprafaţă medie în cadrul biroului mai mică de 

9,00 mp. 

 

(b) Parchetele de pe lângă tribunale 

La nivelul celor 42 de parchete de pe lângă tribunalele din România există 413 birouri ale procurorilor, 

fiecare parchet deţinând în medie aproximativ 10 astfel de spații.  Analiza detaliată a datelor statistice 

evidențiază însă variaţii majore între parchetele de pe lângă tribunale în ceea ce privește numărul 

birourilor destinate procurorilor. 

Situatia birourilor procurorilor din cadrul parchetelor de pe langa judecatorii

Minima Medie Maxima

Parchete de pe langa judecatorii cu volum de activitate mai mic de 3.000 dosare 2,80 19,83 49,50

Parchete de pe langa judecatorii cu volum de activitate cuprins între 3.001 – 5.000 dosare 4,90 19,72 59,00

Parchete de pe langa judecatorii cu volum de activitate cuprins între 5.001 – 10.000 dosare 5,33 16,80 40,11

Parchete de pe langa judecatorii cu volum de activitate cuprins între 10.001 – 15.000 dosare 4,00 14,07 38,32

Parchete de pe langa judecatorii cu volum de activitate cuprins între 15.001 – 20.000 dosare 6,23 15,76 35,00

Parchete de pe langa judecatorii cu volum de activitate cuprins între 20.001 – 30.000 dosare 4,88 12,86 35,20

Parchete de pe langa judecatorii cu volum de activitate de peste 30.000 dosare 2,29 10,23 36,53

Total parchete de pe langa judecatorii 2,29 18,02 59,00

Suprafata medie de care dispune un 
Tipul de parchet de pe langa judecatorie in functie de volumul de dosare 1% 5%

8%

54%

32%

Situatia parchetelor de pe langa judecatorii in functie de 

suprafata medie detinuta de procuror in cadrul biroului (mp)

Suprafata medie detinuta de un procuror in cadrul biroului este de maxim 5,00 mp
Suprafata medie detinuta de un procuror in cadrul biroului este cuprinsa intre 5,01 si 9,00 mp
Suprafata medie detinuta de un procuror in cadrul biroului este cuprinsa intre 9,01 si 12,00 mp
Suprafata medie detinuta de un procuror in cadrul biroului este cuprinsa intre 12,01 si 20,00 mp
Suprafata medie detinuta de un procuror in cadrul biroului este de peste 20,00 mp
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Peste 80% dintre parchetele de pe lângă 

tribunale dețin între 6 şi 15 birouri pentru 

procurori, în timp ce numai 10% dintre 

aceste unități dețin 4 sau 5 astfel spații.  Pe 

de altă parte, doar 2% din totalul parchetelor 

de pe lângă tribunale deţin sub 3 birouri 

destinate procurorilor, acelaşi procent fiind 

deţinut de parchetele de pe lângă tribunale în 

incinta cărora se află peste 15 astfel de spaţii.  

Parchetele de pe lângă tribunalele Mureş, 

Harghita, Constanţa, Giurgiu şi cel pentru 

Minori şi Familie Braşov deţin un număr 

maxim de 5 birouri ale procurorilor, în timp 

ce parchetele de pe lângă tribunalele Iaşi, 

Dolj, Olt, Buzău, Bucureşti, Alba, 

Hunedoara, Botoşani, Timiş şi Argeş deţin 

peste 12 birouri destinate procurorilor 

Numărul dosarelor de soluţionat la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale şi numărul birourilor 

procurorilor din cadrul acestor unităţi sunt corelate parţial (0,6068), ceea ce arată că parchetele de pe lângă 

tribunale care înregistrează un volum ridicat al dosarelor deţin, în general, şi un număr mai mare de birouri 

ale procurorilor.  Astfel, parchetele de pe lângă tribunale care soluţionează anual un  număr de dosare 

situat sub 1.000 de dosare deţin în medie un număr de 8 birouri ale procurorilor, în timp ce parchetele cu 

un volum de activitate cuprins între 1.000 şi 3.000 de dosare deţin în medie 10 astfel de spaţii.  În cadrul 

parchetelor de pe lângă tribunale care au un volum de activitate de peste 3.000 de dosare există în medie 

un număr de 14 birouri ale procurorilor. 
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Situatia parchetelor de pe langa tribunale in functie de 

numarul birourilor procurorilor

Detin maxim 3 birouri destinate procurorilor Detin 4 sau 5 birouri destinate procurorilor

Detin intre  6 si 10 birouri destinate procurorilor Detin intre 11 si 15 birouri destinate procurorilor

Detin peste 15 birouri destinate procurorilor
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Corelatia dintre volumul de activitate (numarul dosarelor de 
solutionat) si numarul birourilor procurorilor

Situatia birourilor procurorilor din cadrul parchetelor de pe langa tribunale

Parchete de pe langa tribunale cu volum de activitate mai mic de 1.000 dosare 8

Parchete de pe langa tribunale cu volum de activitate cuprins intre 1.000 si 3.000 de dosare 10

Parchete de pe langa tribunale cu volum de activitate peste 3.000 de dosare 14

Total parchete de pe langa tribunale                     10     

Tipul de parchet de pe langa tribunal in functie de volumul de dosare

Numarul mediu 

al birourilor 

procurorilor



 

 

478 

 

 

Similar, în cazul relaţiei dintre numărul procurorilor 

şi numărul birourilor acestora, coeficientul de 

corelaţie este de 0,8046, ceea ce presupune că în 

cadrul parchetelor de pe lângă tribunale în care îşi 

desfăşoară activitatea un număr ridicat de procurori, 

există, în general, şi un număr ridicat de birouri 

dedicate procurorilor.  Datele colectate au arătat că 

parchetele de pe lângă tribunalele în care îşi 

desfăşoară activitatea mai puţin de 5 procurori deţin 

un birou dedicat procurorilor (Parchetul de pe lângă 

Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov), 4 

birouri (parchetele de pe lângă tribunalele Harghita 

şi Giurgiu) ori 7 astfel de spaţii (Parchetul de pe 

lângă Tribunalul Satu Mare), în timp ce în cazul 

parchetelor de pe lângă tribunalele în care activează 

peste 20 procurori,  

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

există în general peste 9 birouri dedicate acestora: 9 birouri în cazul Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Mehedinţi, 12 birouri ale procurorilor în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi şi 27 astfel de 

spaţii în cazul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. 

 

 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

Discrepanţe majore între parchetele de pe lângă 

tribunale se constată şi atunci când se compară 

dimensiunile birourilor procurorilor.  Analiza 

datelor colectate arată că în cadrul unor parchete 

de pe lângă tribunale există birouri a căror 

suprafaţă nu depăşeşte 10,00 mp (parchetele de 

pe lângă tribunalele Satu Mare, Iaşi, Gorj, 

Prahova, Buzău,  

Bucureşti, Hunedoara, Galaţi şi Vrancea), în timp ce în cazul parchetelor de pe lângă tribunalele 

Harghita, Bihor, Giurgiu, Braşov, Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, Neamţ şi Timiş 

suprafeţele minime ale birourilor procurorilor înregistrează valori de peste 15,00 mp.  O situaţie similară 

se poate constata şi în cazul suprafeţelor maxime ale birourilor procurorilor din cadrul diferitelor 

parchete de pe lângă tribunale: există unităţi în care suprafaţa maximă a niciunui birou nu depăşeşte 

20,00 mp (parchetele de pe lângă tribunalele Satu Mare, Bacău, Mehedinţi, Neamţ şi Galaţi), dar şi 

parchete de pe lângă tribunale în care suprafaţa maximă a unui spaţiu destinat activităţii procurorilor 

poate ajunge la peste 40,00 mp (parchetele de pe lângă tribunalele Bihor, Constanţa, Cluj, Bistriţa-

Năsăud, Bucureşti, Hunedoara şi Timiş).  Suprafaţa medie a birourilor procurorilor la nivelul fiecărui 

parchet de pe lângă tribunale înregistrează de asemenea fluctuaţii majore între diferitele unităţi: există 

parchete de pe lângă tribunale în care suprafaţa medie a unui birou destinat procurorilor este sub 15,00 

mp (parchetele de pe lângă tribunalele Satu Mare, Iaşi, Mehedinţi, Olt, Buzău, Galaţi şi Vrancea), în 

timp ce acelaşi indicator înregistrează valori de peste 30,00 mp în cazul parchetelor de pe lângă 

tribunalele Harghita, Bihor, Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Arad.  La nivelul tuturor parchetelor de pe lângă 
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Corelatia dintre numarul procurorilor si numarul birourilor destinate 
acestora

Situatia birourilor procurorilor din cadrul parchetelor de pe langa tribunale

Minima Medie Maxima

Parchete de pe langa tribunale cu volum de activitate mai mic de 1.000 dosare 10,00 19,07 39,00

Parchete de pe langa tribunale cu volum de activitate cuprins intre 1.000 si 3.000 de dosare 8,88 19,29 46,99

Parchete de pe langa tribunale cu volum de activitate peste 3.000 de dosare 5,36 18,00 62,00

Total parchete de pe langa tribunale 5,36 19,05 62,00

Tipul de parchet de pe langa tribunal in functie de volumul de dosare

Suprafata birourilor procurorilor
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tribunale, suprafaţa medie a unui birou destinat procurorilor se situează în jurul valorii de 19,00 mp. 

Pentru a verifica dacă există o legătură între suprafaţa totală aferentă birourilor procurorilor şi volumul 

de activitate din cadrul parchetelor de pe lângă tribunale pe de o parte, respectiv a intensităţii corelaţiei 

dintre suprafaţa totală a birourilor procurorilor şi numărul procurorilor, pe de altă parte, s-au determinat 

coeficienţii de corelaţie ai acestor seturi de variabile.  În cazul primului coeficient de corelaţie, valoarea 

obţinută este de 0,6347, ceea ce indică o corelaţie parţială a variabilelor analizate, în timp ce valoarea 

celui de-al doilea indicator evidenţiază o asociere relativ puternică a variabilelor avute în vedere 

(0,7838).  Datele obţinute arată că suprafaţa alocată tuturor birourilor procurorilor din cadrul parchetelor 

de pe lângă tribunale pare a fi corelată într-o măsură mai mare cu numărul procurorilor, decât cu 

volumul de activitate la nivelul parchetelor. 

  

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

Cel mai relevant indicator pentru analiza infrastructurii aferente parchetelor de pe lângă tribunale îl 

reprezintă suprafaţa de care dispune un procuror în cadrul biroului (mp/procuror).  Şi în acest caz există 

diferenţe majore între parchetele de pe lângă tribunale: în cazul unor parchete (parchetele de pe lângă 

tribunalele Mureş, Iaşi, Mehedinţi, Prahova, Dâmboviţa, Tulcea, Bucureşti, Vâlcea şi Galaţi) există 

procurori care nu dispun de o suprafaţă mai mare de 7,00 mp, în timp ce în cazul parchetelor de pe lângă 

tribunalele Harghita, Sălaj, Giurgiu, Bacău şi Neamţ, suprafaţa minimă de care dispune un procuror în 

cadrul biroului poate ajunge la peste 15,00 mp.  În același timp, există parchete de pe lângă tribunale în 
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care suprafaţa maximă de care dispun procurorii nu depăşeşte 15,00 mp (parchetele de pe lângă tribunalele 

Mureş, Satu Mare, Constanţa, Galaţi şi Tribunalul Pentru Minori şi Familie Braşov), în timp ce în cazul 

altor unităţi există procurori care dispun de un spaţiu de lucru ce poate depăși 40,00 mp (parchetele de pe 

lângă tribunalele Bihor, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Bucureşti, Hunedoara, Sibiu şi Timiş).  Diferenţe 

substanţiale între parchetele de pe lângă tribunale se pot constata şi în ceea ce priveşte suprafaţa medie de 

care dispun procurorii.  Astfel, procurorii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul parchetelor de pe lângă 

tribunalele Mureş, Iaşi, Constanţa şi Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov dispun în medie de o 

suprafaţă sub 10,00 mp, în timp ce în cazul parchetelor de pe lângă tribunalele Harghita, Bihor, Cluj, 

Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Covasna, Sibiu, Timiş, Arad şi Argeş, suprafaţa medie 

deţinută de un procuror depăşeşte 20,00 mp. 

 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

La nivelul tuturor parchetelor de pe lângă tribunalele 

din România, suprafaţa medie deţinută de un procuror 

este de 16,87 mp.  În peste o treime din parchetele de 

pe lângă tribunale procurorii dispun de o suprafaţă 

medie cuprinsă între 15,00 şi 20,00 mp, în timp ce în 

peste 30% dintre parchete, aceştia deţin în medie o 

suprafaţă de peste 20,00 mp.  Pe de altă parte, în cazul 

a 19% din totalul parchetelor  

 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

de pe lângă tribunale, procurorii dispun de o suprafaţă medie în cadrul biroului cuprinsă între 12,00 şi 

15,00 mp, în timp ce doar 14% din totalul parchetelor de pe lângă tribunale, procurorii dispun de o 

suprafaţă medie mai mică de 12,00 mp. 

 

(c) Parchetele de pe lângă curţile de apel 

Numărul total al birourilor procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel este de 175, ceea 

ce arată că fiecare unitate deține în medie 12 astfel de spații.  Din analiză a fost exclusă parţial Curtea de 

Apel Bacău, care nu a transmis informaţiile solicitate despre numărul procurorilor din cadrul fiecărui 

birou.  Se poate constata existenţa unor diferenţe majore între parchetele de pe lângă curţile de apel în ceea 

ce privește numărul birourilor destinate procurorilor. 

Situatia birourilor procurorilor din cadrul parchetelor de pe langa tribunale

Minima Medie Maxima

Parchete de pe langa tribunale cu volum de activitate mai mic de 1.000 dosare 1,03 17,22 39,00

Parchete de pe langa tribunale cu volum de activitate cuprins intre 1.000 si 3.000 de dosare 4,00 17,63 46,99

Parchete de pe langa tribunale cu volum de activitate peste 3.000 de dosare 3,00 12,60 42,42

Total parchete de pe langa tribunale 1,03 16,87 46,99

Tipul de parchet de pe langa tribunal in functie de volumul de dosare

Suprafata de care dispune un procuror

7%

7%

19%

36%

31%

Situatia parchetelor de pe langa tribunale in functie de 
suprafata medie detinuta de un procuror in cadrul biroului 

(mp)

Suprafata medie detinuta de un procuror in cadrul biroului este de maxim 9,00 mp

Suprafata medie detinuta de un procuror in cadrul biroului este cuprinsa intre 9,01 si 12,00 mp

Suprafata medie detinuta de un procuror in cadrul biroului este cuprinsa intre 12,01 si 15,00 mp

Suprafata medie detinuta de un procuror in cadrul biroului este cuprinsa intre 15,01 si 20,00 mp

Suprafata medie detinuta de un procuror in cadrul biroului este de peste 20,00 mp
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Parchetele de pe lângă curţile de apel Târgu Mureş 

şi Iaşi dețin sub 7 birouri pentru desfășurarea 

activităților procurorilor, în timp ce parchetele de pe 

lângă curţile de apel Oradea, Ploieşti, Craiova, 

Ploieşti, Cluj, Braşov, Alba, Suceava, Timişoara, 

Piteşti şi Galaţi dețin între 8 şi 12 astfel spații.  Pe 

de altă parte, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Bacău deţine 15 birouri ale procurorilor, Parchetul 

de pe lângă Curtea de Apel Constanţa deţine 16 

birouri destinate desfăşurării activităţii procurorilor, 

în timp ce în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea 

de Apel Bucureşti funcţionează 25 astfel de spaţii. 

Coeficientul de corelaţie dintre volumul de activitate şi numărul birourilor procurorilor este de 0,8282, 

ceea ce indică o corelaţie relativ puternică între cele două variabile analizate.  Indicatorul arată că 

parchetele de pe lângă curţile de apel care înregistrează un volum ridicat al dosarelor deţin, în general, şi 

un număr mai mare de birouri ale procurorilor.  Având în vedere însă numărul redus (15 curţi de apel) al 

valorilor înregistrate de cele două variabile analizate (volumul de activitate şi numărul birourilor 

procurorilor), rezultatele obţinute trebuie interpretate cu precauţie.  Parchetele de pe lângă curţile de apel 

care înregistrează un volum anual de activitate sub 500 de dosare de soluţionat deţin în medie un număr de 

8 birouri ale procurorilor, în timp ce parchetele cu un volum de activitate cuprins între 500 şi 1.000 de 

dosare deţin în medie un număr de 10 astfel de spaţii.  În cadrul celor 8 parchete de pe lângă curţile de apel 

care au un volum de activitate de peste 1.000 de dosare există în medie un număr de 14 birouri ale 

procurorilor. 
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33%

33%

7%

7%

7%

Situatia parchetelor de pe langa curtile de apel in functie de 

numarul birourilor procurorilor

Detin maxim 7 birouri destinate procurorilor Detin intre  8 si 10 birouri destinate procurorilor

Detin intre  10 si 12 birouri destinate procurorilor Detin intre 13 si 15 birouri destinate procurorilor

Detin intre 16 si 20 birouri destinate procurorilor Detin peste 21 birouri destinate procurorilor
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Corelatia dintre volumul de activitate (numarul dosarelor de solutionat) si 
numarul birourilor procurorilor

Situatia birourilor procurorilor din cadrul parchetelor de pe langa curtile de apel

Parchete de pe langa curti de apel cu volum de activitate mai mic de 500 dosare 8

Parchete de pe langa curti de apel cu volum de activitate cuprins intre 500 si 1.000 de dosare 10

Parchete de pe langa curti de apel cu volum de activitate peste 1.000 de dosare 14

Total parchete de pe langa curtile de apel                     12     

Tipul de parchet de pe langa curti de apel in functie de volumul de dosare

Numarul mediu 

al birourilor 

procurorilor
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Coeficientul de corelaţie dintre numărul procurorilor şi 

numărul birourilor acestora este de 0,8850, ceea ce 

indică o corelaţie relativ puternică între cele două 

variabile analizate.  Aceasta înseamnă că în cadrul 

parchetelor de pe lângă curţile de apel care deţin un 

număr semnificativ de procurori există şi un număr 

considerabil de spaţii dedicate acestora.  Având în 

vedere însă numărul redus (15 curţi de apel) al valorilor 

înregistrate de cele două variabile analizate (numărul 

procurorilor şi numărul birourilor acestora), rezultatele 

obţinute trebuie interpretate cu precauţie.  

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

Analiza datelor colectate arată că parchetele de pe lângă curţile de apel în care îşi desfăşoară activitatea sub 

12 procurori (parchetele de pe lângă curţile de apel Târgu Mureş, Iaşi, Ploieşti, Alba, Suceava şi Piteşti) 

deţin între 6 şi 11 birouri destinate acestora, în timp ce parchetele de pe lângă curţile de apel Craiova, 

Constanţa şi Bucureşti, în care îşi desfăşoară activitatea peste 15 procurori, deţin între 12 şi 25 birouri 

destinate acestora. 

 

 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

Dacă se analizează suprafeţele birourilor 

procurorilor, se constată discrepanţe majore între 

diferitele parchete de pe lângă curţile de apel.  

Potrivit datelor colectate, există birouri în cadrul 

unor parchete (parchetele de pe lângă curţile de 

apel Bucureşti şi Iaşi) a căror suprafaţă nu 

depăşeşte 10,00 mp, în timp ce în cazul 

parchetelor de pe lângă  

curţile de apel Târgu Mureş şi Ploieşti, suprafeţele minime ale birourilor procurorilor înregistrează valori 

de peste 20,00 mp.  O situaţie similară se poate constata şi în cazul suprafeţelor maxime ale birourilor 

procurorilor din cadrul diferitelor parchete de pe lângă curţile de apel: există unităţi în care suprafaţa 

maximă a niciunui birou nu depăşeşte 25,00 mp (parchetele de pe lângă curţile de apel Bacău şi Galaţi), dar 

şi parchete în care suprafaţa maximă a unui spaţiu destinat activităţii procurorilor poate ajunge la peste 

50,00 mp (parchetele de pe lângă curţile de apel Târgu Mureş, Bucureşti şi Timişoara).  Suprafaţa medie a 

birourilor procurorilor la nivelul fiecărui parchet de pe lângă curţile de apel înregistrează de asemenea 

fluctuaţii majore între diferitele unităţi: există parchete în care suprafaţa medie a unui birou destinat 

procurorilor este sub 20,00 mp (parchetele de pe lângă curţile de apel Oradea, Constanţa, Bacău, Suceava şi 

Galaţi), în timp ce acelaşi indicator înregistrează valori de peste 30,00 mp în cazul parchetelor de pe lângă 

curţile de apel Târgu Mureş, Ploieşti, Cluj şi Timişoara.  La nivelul tuturor parchetelor de pe lângă curţile 

de apel, suprafaţa medie a unui birou destinat procurorilor se situează în jurul valorii de 24,00 mp. 
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Situatia birourilor procurorilor din cadrul parchetelor de pe langa curtile de apel

Minima Medie Maxima

Parchete de pe langa curti de apel cu volum de activitate mai mic de 500 dosare 18,00 34,87 53,00

Parchete de pe langa curti de apel cu volum de activitate cuprins intre 500 si 1.000 de dosare 9,00 22,89 80,83

Parchete de pe langa curti de apel cu volum de activitate peste 1.000 de dosare 7,54 21,45 50,76

Total parchete de pe langa curtile de apel 7,54 23,72 80,83

Tipul de parchet de pe langa curti de apel in functie de volumul de dosare

Suprafata birourilor procurorilor
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Având în vedere discrepanţele majore constatate între parchetele de pe lângă curţile de apel din punctul de 

vedere al suprafeţelor alocate birourilor procurorilor, se impune analiza corelaţiei dintre suprafaţa totală 

aferentă birourilor procurorilor şi volumul de activitate la nivelul parchetelor pe de o parte, respectiv a 

intensităţii legăturii dintre suprafaţa totală a birourilor procurorilor şi numărul procurorilor.  Coeficientul de 

corelaţie dintre suprafaţa totală a birourilor procurorilor şi numărul dosarelor de soluţionat este de 0,6187, 

ceea ce indică o asociere parţială a celor două variabile analizate, în timp ce coeficientul de corelaţie dintre 

numărul procurorilor şi suprafaţa totală a birourilor acestora este de 0,7736.  Analiza corelaţiilor dintre 

aceste variabile arată că parchetele de pe lângă curţile de apel care soluţionează un număr ridicat de dosare 

şi în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea un număr semnificativ de procurori deţin în general birouri ale 

procurorilor a căror suprafaţă totală este mai mare decât aceea a spaţiilor similare din cadrul parchetelor cu 

un număr scăzut de procurori şi volum redus de activitate.  Având în vedere însă numărul redus (15 curţi de 

apel) al valorilor înregistrate  de variabilele analizate (numărul procurorilor, suprafaţa totală a birourilor 

procurorilor şi numărul dosarelor de soluţionat), rezultatele obţinute trebuie interpretate cu precauţie. 
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Cel mai elocvent indicator pentru analiza situaţiei actuale a infrastructurii aferente parchetelor de pe lângă 

curţile de apel îl reprezintă suprafaţa medie de care dispune un procuror (mp/procuror).  Şi în acest caz 

există diferenţe majore între parchetele de pe lângă curţile de apel: în unele parchete (parchetele de pe 

lângă curţile de apel Oradea, Craiova, Bucureşti şi Galaţi) există procurori care dispun de o suprafaţă sub 

7,00 mp, în timp ce în cazul parchetelor de pe lângă curţile de apel Ploieşti, Constanţa, Cluj, Alba şi 

Suceava, suprafaţa minimă de care dispune un procuror în birou poate ajunge la peste 12,00 mp.  De 

asemenea, există parchete în care suprafaţa maximă de care dispune un procuror în birou nu depăşeşte 

30,00 mp (parchetele de pe lângă curţile de apel Alba şi Galaţi), în timp ce în cazul altor parchete există 

procurori care dispun de un spaţiu de lucru de peste 30,00 mp (parchetele de pe lângă curţile de apel Târgu 

Mureş, Oradea, Ploieşti, Bucureşti, Timişoara şi Piteşti).  Variaţii semnificative între parchetele de pe 

lângă curţile de apel se pot identifica şi în ceea ce priveşte suprafaţa medie de care dispun procurorii.  

Astfel, procurorii din cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel Iaşi, Bucureşti şi Galaţi dispun în 

medie de o suprafaţă sub 15,00 mp, în timp ce în cazul parchetelor de pe lângă curţile de apel Târgu 

Mureş, Ploieşti, Cluj, Bacău, Alba, Timişoara şi Piteşti, suprafaţa medie deţinută de un procuror depăşeşte 

20,00 mp. 
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La nivelul tuturor parchetelor de pe lângă curţile de 

apel din România, suprafaţa medie deţinută de un 

procuror este de 20,10 mp.  În 50% dintre parchetele 

de pe lângă curţile de apel, procurorii dispun de o 

suprafaţă medie cuprinsă între 18,00 şi 25,00 mp, în 

timp ce în 14% dintre parchete, aceştia deţin în medie 

o suprafaţă de peste 25,00 mp.  Pe de altă parte, în 

cazul a 22% din totalul parchetelor de pe lângă curţile 

de apel, procurorii dispun de o suprafaţă medie în 

cadrul biroului sub 15,00 mp, în timp ce în doar 

 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

14% din totalul parchetelor de pe lângă curţile de apel, procurorii dispun de o suprafaţă medie cuprinsă 

între 15,00 şi 18,00 mp. 

 

(d) Parchetul de pe lângă ÎCCJ 

Situaţia curentă a birourilor procurorilor la nivelul Parchetului de pe lângă ÎCCJ nu a putut fi analizată la 

data elaborării acestui Raport, întrucât nu au fost primite informaţiile solicitate (suprafaţa fiecărui birou şi 

numărul procurorilor din cadrul fiecărui birou). 

(vi). Situaţia arhivelor 

Pe baza prelucrării datelor primite din partea Beneficiarului, situația spațiului de arhivare, pe tipuri de 

instanță, se prezintă conform tabelului de mai jos: 

 

În ceea ce privește judecătoriile, se observă că 

spațiul destinat arhivei variază de la 8,40 mp la 

393,00 mp.  Media suprafeței destinate arhivei 

în totalul judecătoriilor este de 81,98 mp. 

În ceea ce privește tribunalele, pe baza datelor furnizate se constată că spațiul destinat arhivei variază de la 

19,05 mp la 625,26 mp.  Media suprafeței spațiului de arhivare în totalul tribunalelor este de 129,44 mp. 

În ceea ce privește curțile de apel, spațiul destinat arhivei variază de la 17,40 mp la 494,75 mp.  Media 

acestuia în totalul curților de apel este de 108,41 mp.  ÎCCJ dispune de un spaţiu total de arhivare de peste 

500 mp. 

Situatia birourilor procurorilor din cadrul parchetelor de pe langa curtile de apel

Minima Medie Maxima

Parchete de pe langa curti de apel cu volum de activitate mai mic de 500 dosare 11,00 24,24 46,00

Parchete de pe langa curti de apel cu volum de activitate cuprins intre 500 si 1.000 de dosare 6,44 20,59 80,83

Parchete de pe langa curti de apel cu volum de activitate peste 1.000 de dosare 3,88 18,58 44,89

Total parchete de pe langa curtile de apel 3,88 20,10 80,83

Tipul de parchet de pe langa curti de apel in functie de volumul de dosare

Suprafata de care dispune un procuror

22%

14%

21%

29%

14%

Situatia parchetelor de pe langa curtile de apel in functie de 
suprafata medie detinuta de un procuror in cadrul biroului 

(mp)

Suprafata medie detinuta de un procuror in cadrul biroului este de maxim 15,00 mp

Suprafata medie detinuta de un procuror in cadrul biroului este cuprinsa intre 15,01 si 18,00 mp

Suprafata medie detinuta de un procuror in cadrul biroului este cuprinsa intre 18,01 si 20,00 mp

Suprafata medie detinuta de un procuror in cadrul biroului este cuprinsa intre 20,01 si 25,00 mp

Suprafata medie detinuta de un procuror in cadrul biroului este de peste 25,00 mp

Minimă Medie Maximă

Judecătorii                14.673,79     8,40              81,98     393,00      

Tribunale                  5.565,86     19,05            129,44  625,26      

Curți de apel                  1.645,20     17,40            108,41  494,75      

ICCJ                      521,68     

Situație arhivă în funcție de tipul instanței

Spațiu total arhivăTip instanță
Suprafața arhivelor



 

 

485 

 

 

(vii). Situaţia sistemului de probaţiune 

În prezent, rolul principal al serviciilor de probaţiune constă în asistarea instanţelor în ceea ce priveşte 

măsurile de individualizare a pedepselor (inclusiv prin supravegherea modului de executare a acestor 

măsuri), precum şi în acordarea de asistenţă şi consiliere atât persoanelor deţinute – în special minori şi 

tineri infractori, în cooperare cu personalul închisorilor, a condamnaților în executarea unei pedepse 

neprivative de libertate, cât şi a victimelor infracțiunilor.  Reglementările NCP instituie atribuții sporite 

pentru serviciile de probaţiune, acestea urmând a fi responsabile pentru supravegherea modului de 

executare a măsurilor de individualizare a pedepselor (inclusiv a celor nou introduse prin cod, precum 

prestarea unei munci în folosul comunităţii), precum şi a măsurilor educative în cazul infractorilor minori. 

Activităţile desfăşurate de serviciile de probaţiune prezintă o mare importanţă pentru sistemul judiciar.  

Pentru a examina posibilităţile de facilitare a activităţilor specifice probaţiunii prin dotări tehnice şi printr-

o bază materială, un prim pas îl reprezintă analiza stadiului în care se regăseşte sistemul de probaţiune la 

momentul actual din punctul de vedere al infrastructurii fizice.  

Serviciile de probaţiune sunt organisme specializate aflate în subordinea Ministerului Justiţiei.  Acestea 

funcţionează la nivel naţional pe lângă tribunale, având sedii principale în fiecare din cele 41 de judeţe ale 

ţării.  Serviciile de probaţiune beneficiază şi de sedii secundare, funcţionând cu preponderenţă în cadrul 

anumitor judecătorii.  Aceste sedii secundare sunt utilizate in principal în vederea desfăşurării activităţilor 

cu persoanele aflate în evidenţă (interviuri, referate, întrevederi, supraveghere, programe).  În ceea ce 

priveşte judeţul Ilfov, există în prezent un sediu secundar al serviciului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, 

care, în urma înființării Tribunalului Ilfov, urmează a deveni sediul Serviciului de Probaţiune de pe lângă 

Tribunalul Ilfov. 

La nivelul celor 41 de sedii secundare ale serviciilor de probaţiune există un număr de 46 de săli 

disponibile pentru consilierii de probaţiune care, prin natura muncii desfăşurate, trebuie să se deplaseze în 

spațiile respective.  Aceste spaţii
172

 au fie destinaţia unor săli de consiliere, fie servesc pentru întocmirea 

referatelor de evaluare la solicitarea judecătorului sau procurorului.  Spaţiile în cauză sunt utilizate prin 

rotaţie de către consilierii de probaţiune, în funcţie de deplasările de la sediul principal, pentru derularea 

activităţilor specifice cu persoanele aflate în evidenţă, cum ar fi: consilierea, asistarea şi susţinerea 

persoanelor condamnate în procesul de supraveghere în cadrul comunităţii, consilierea victimelor anumitor 

infracţiuni de orice tip, dezvoltarea şi derularea unor programe în grup sau individual, pentru asistarea 

beneficiarilor în confruntarea cu diverse probleme sociale. 

                                                      

 

172 Pentru simplificarea terminologiei, în analiza realizată se utilizează denumirea de „săli de consiliere” 
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Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar

* In aceasta analiza sunt incluse camerele in care se desfasoara activitatile cu persoanele aflate în evidenţă (interviuri 

referate, întrevederi supraveghere, programe)

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar

* In aceasta analiza sunt incluse si salile in care se desfasoara activitatile cu persoanele aflate în evidenţă 

(interviuri referate, întrevederi supraveghere, programe)

0%

87%

13%

Situatia serviciilor de probatiune (sedii secundare) in 
functie de numarul salilor detinute *

Nu detin sali pentru desfasurarea activitatilor consilierilor de probatiune  

Detin 1 sala pentru desfasurarea activitatilor consilierilor de probatiune

Detin 2 sali pentru desfasurarea activitatilor consilierilor de probatiune

Analiza datelor colectate demonstrează că 87% din 

totalul sediilor secundare ale serviciilor de 

probaţiune (36 de instituţii) sunt dotate cu o singură 

sală de consiliere.  Doar 5 din cele 41 de sedii 

secundare beneficiază de câte 2 săli de consiliere: 

Serviciul de Probaţiune Argeş (situat în cadrul 

Judecătoriei Curtea de Argeş), Serviciul de 

Probaţiune Bucureşti (situat în cadrul Judecătoriei 

Buftea), Serviciul de Probaţiune Galaţi (situat în 

cadrul Judecătoriei Lieşti), Serviciul de Probaţiune 

Suceava (situat în cadrul Judecătoriei Gura-

Humorului) şi Serviciul de Probaţiune Teleorman 

(situat în cadrul JudecătorieiRoşiorii de Vede). 

 

Sediile principale ale serviciilor de probaţiune sunt 

prevăzute atât cu săli de consiliere, cât şi cu săli 

care au destinaţia de birouri pentru consilierii de 

probaţiune.  Din cele 41 de sedii principale, 33% 

din acestea, reprezentând 15 sedii principale, deţin 

câte 2 săli pentru desfăşurarea activităţilor 

consilierilor de probaţiune. 4 sedii principale sunt 

dotate cu o singură sală, utilizată pentru activităţile 

caracteristice sistemului de probaţiune: Serviciul de 

Probaţiune Alba (de pe lângă Tribunalul Alba), 

Serviciul de Probaţiune Maramureş (de pe lângă 

Tribunalul Maramureş), Serviciul de Probaţiune 

Vâlcea (cu sediul la Judecătoria Râmnicu Vâlcea), 

și Serviciul de Probaţiune Harghita (de pe lângă 

Tribunalul Harghita).   

13% dintre sediile principale ale serviciilor de probaţiune au în incintă peste 5 săli pentru desfăşurarea 

activităţilor consilierilor de probaţiune.  Dintre acestea, Serviciul de Probaţiune Constanţa (de pe lângă 

Tribunalul Constanţa) deţine 9 săli, în timp ce Serviciul de Probaţiune Timiş (de pe lângă Tribunalul Timiș) 

este dotat cu un număr de 8 săli. 
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Situatia serviciilor de probatiune (sedii principale) in functie 
de numarul salilor detinute *

Nu detin sali pentru desfasurarea activitatilor consilierilor de probatiune  
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Detin peste 5 sali pentru desfasurarea activitatilor consilierilor de probatiune
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Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar

* In aceasta analiza sunt prevazute doar salile in care se desfasoara activitatile cu persoanele aflate în 

evidenţă (interviuri referate, întrevederi supraveghere, programe)

 

În ceea ce priveşte sălile de consiliere deţinute, 52% 

din totalul sediilor principale (un număr de 22 de 

sedii) nu sunt dotate cu astfel de săli.  Din această 

categorie se pot menţiona Serviciul de Probaţiune 

Braşov (spaţiu alocat de către Primăria Braşov cu titlu 

de folosinţă gratuită),  Serviciul de Probaţiune 

Covasna (cu sediul în incinta Camerei de Conturi 

Covasna), sau Serviciul de Probaţiune Dâmboviţa (de 

pe lângă Tribunalul Dâmboviţa).  În lipsa unor spaţii 

special dedicate activităților de consiliere, aceste 

activităţi se derulează în birourile consilierilor de 

probațiune.  

Analiza datelor colectate evidenţiază existenţa a 14 sedii principale ale serviciilor de probaţiune (33% din 

total) care sunt dotate cu o singură sală de consiliere.  

Serviciul de Probaţiune Constanţa (de pe lângă Tribunalul Constanţa) este singurul sediu principal care are în 

incinta sa un număr de 4 săli de consiliere.  

La nivel dezagregat, pe fiecare tip de sediu al 

serviciilor de probaţiune (secundar şi principal) se 

constată discrepanţe între dimensiunile sălilor 

aflate la dispoziţia consilierilor de probaţiune.  

Dintre cele 46 de săli din incinta sediilor secundare 

ale serviciilor de probaţiune, suprafaţa minimă de 

6,00 mp se înregistrează în cazul Serviciului de 

Probaţiune Arad (din incinta  Judecătoriei Ineu).   

În cazul Serviciului de Probaţiune Suceava (de pe lângă Judecătoria Gura-Humorului) de exemplu, suprafaţa 

minimă este de aproximativ 2 ori mai mare decât cea înregistrată în cazul Serviciului de Probaţiune Arad 

(15,00 mp).  O situaţie asemănătoare se poate constata şi în cazul suprafețelor maxime ale sălilor: una din 

cele două săli deţinute de Serviciului de Probaţiune Galaţi (din incinta Judecătoriei Lieşti) are o suprafaţă de 

aproximativ 11 mp, în timp ce Serviciul de Probaţiune Botoşani (din incinta Judecătoriei Dorohoi) deţine o 

singură sală cu o suprafață de 43,80 mp. 

Dintre cele 137 de săli aflate în incinta sediilor principale ale serviciilor de probaţiune, sala cu cea mai mică 

suprafaţă este prevăzută în cazul Serviciului de Probaţiune Neamţ (de pe lângă Tribunalul Neamţ) – 4,00 mp, 

spre deosebire de Serviciul de Probaţiune Cluj (de pe lângă Tribunalul Cluj), în cazul căruia cea mai mică 

sală are o suprafață de 27,60 mp.  Serviciul de Probaţiune Harghita (de pe lângă Tribunalul Harghita) deţine o 

singură sală funcţională, cea mai mare în comparaţie cu celelalte sedii principale (56,00 mp).      

La nivel agregat, pe ansamblul sistemului de probaţiune, în urma analizei datelor colectate, se constată că 

suprafaţa minimă înregistrată în cazul celor 182 de săli este de 4,00 mp.  Discrepanţe majore se constată şi 

dacă se compară suprafețele minime (4,00 mp), medii (19,70 mp) şi maxime (56,00 mp) ale sălilor de 

consiliere.  O posibilă cauză a acestor discrepanţe ar putea fi faptul că mare parte dintre sedii sunt situate în 

incinta altor tipuri de instituţii decât cele în cadrul celor în care ar trebui să funcţioneze pentru a satisface 
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Situatia serviciilor de probatiune (sedii principale) in functie 
de numarul salilor de consiliere detinute

Nu detin sala de consiliere 

Detin 1 sala de consiliere

Detin 2 sali de consiliere

Detin 3 sali de consiliere

Detin mai mult de 3 sali de consiliere

Minima Medie Maxima

Sediu secundar de pe langa judecatorii 46 6,00 18,93 43,80

Sediu principal de pe langa tribunale 136 4,00 21,71 56,00

Numar total de sali  aferente 

desfasurarii  activitatilor 

consilierilor de probatiune Minima Medie Maxima

182 4,00 19,70 56,00

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar

Situatia salilor din cadrul serviciilor de probatiune 

Suprafata salilor (mp)Numarul sali lor aferente 

desfasurarii  activitatilor 

consilierilor de probatiune  

Tipul de sediu 

Situatie generala la nivelul sistemului de probatiune

Sistem de probatiune

* In aceasta analiza sunt incluse si salile in care se desfasoara activitatile cu persoanele aflate în evidenţă (interviuri referate, întrevederi 

supraveghere, programe)
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necesităţile sistemului de probaţiune.  

În analiza situaţiei infrastructurii din perspectiva numărului de consilieri de probaţiune care o utilizează, au 

fost prelucrate doar datele aferente sediilor principale ale serviciilor de probaţiune, deoarece acestea 

constituie sediile permanente.  Sediile secundare nu au fost incluse în această analiză, întrucât ele nu sunt 

utilizate permanent, ci prin rotaţie de către consilierii de probaţiune, în funcţie de deplasările de la sediul 

principal, pentru activităţile specifice.  În plus, din analiză au fost excluse datele referitoare la sălile de 

consiliere, deoarece aceste săli sunt utilizate strict pentru desfăşurarea activităţilor specifice cu persoanele 

aflate în evidenţă, neavând destinaţia de birouri pentru consilierii de probaţiune.  Pe de altă parte, în absenţa 

unor săli de consiliere în care să fie organizate întâlnirile de supraveghere sau interviurile cu inculpaţii/ 

învinuiţii, aceste activităţi sunt desfăşurate în cadrul birourilor consilierilor de probaţiune.  Prin urmare, 

spaţiul de lucru utilizat de consilierii de probaţiune se reduce şi mai mult, având în vedere prezenţa în 

birourile acestora a inculpaţilor/ condamnaţilor sau a altor persoane intervievate de către aceştia. 

 

Analiza datelor colectate a evidenţiat existenţa a 21 de 

sedii principale ale serviciilor de probaţiune în care 

activează minim un consilier de probaţiune în fiecare 

dintre sălile având destinaţia de birouri.  

Un număr de 3 consilieri de probaţiune este repartizat, în medie, pe fiecare dintre sălile aflate în incinta 

sediilor principale.  Numărul maxim de 7 consilieri repartizaţi pe o singură sală este înregistrat în cazul 

Serviciului de Probaţiune Buzău (cu sediul în incinta Consiliului Judeţean Buzău).    

În funcţie de numărul de consilieri de probaţiune 

care îşi desfăşoară activitatea în fiecare dintre sălile 

care le-au fost repartizate, se poate identifica 

suprafaţa alocată fiecărui consilier.  În urma 

analizei acestor tipuri de informaţii, s-a constatat că 

cea mai mică suprafaţă alocată unui consilier de 

probaţiune este 

 

de 3,00 mp, în cazul Serviciului de Probaţiune Sălaj (de pe lângă Tribunalul Sălaj).  Se înregistrează 

discrepanţe mari între sediile principale ale serviciilor de probaţiune în ceea ce priveşte suprafaţa (mp) 

alocată unui consilier.  Analiza a indicat o suprafaţă medie alocată de 9,64 mp.  Suprafaţa maximă alocată, de 

37,00 mp, se înregistrează în cazul Serviciului de Probaţiune Mureş (cu sediul în incinta Curţii de Apel Târgu 

Mureş).   

Analizându-se situaţia actuală a infrastructurii destinate consilierilor de probaţiune (mp/consilier), s-a 

constatat existenţa a 31 de sedii principale ale serviciilor de probaţiune (56% din totalul acestora), care pun la 

dispoziţie un spaţiu cuprins între 3,00 şi 9,00 mp pentru fiecare consilier. 

Minim Mediu Maxim

Sediu principal de pe langa tribunale 1 3 7

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar

Situatia numarului consilierilor de probatiune in functie de salile aferente *

Tipul de sediu 
Numar de consilieri repartizati/sala 

* In aceasta analiza nu sunt incluse salile in care se desfasoara activitatile cu persoanele aflate în evidenţă 

(interviuri referate, întrevederi supraveghere, programe)

Minima Medie Maxima

Sediu principal de pe langa tribunale 107 3,00 9,64 37,00

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar

Situatia suprafetelor aferente consilierilor de probatiune in functie de salile aferente 

Tipul de sediu 
Numarul salilor aferente 

desfasurarii  activitatilor 

consilierilor de probatiune *

Suprafata alocata/consilier (mp)

* In aceasta analiza nu sunt incluse salile in care se desfasoara activitatile cu persoanele aflate în evidenţă (interviuri referate, întrevederi 

supraveghere, programe)
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Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar

* In aceasta analiza nu sunt incluse salile in care se desfasoara activitatile cu persoanele aflate în evidenţă 

(interviuri referate, întrevederi supraveghere, programe)

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar

În cazul a 33% din numărul total al sediilor 

principale (23 de sedii), consilierii de probaţiune 

beneficiază de un spaţiu cuprins între 9 şi 20 mp.  

Doar 5 dintre cele 42 de sedii principale pun la 

dispoziţia consilierilor un spaţiu cuprins între 20 şi 

30 mp.  Cea mai mare suprafaţă alocată, de peste 

30 mp, este alocată consilierilor de probațiune de 

două sedii principale: Serviciul de Probaţiune 

Teleorman, de pe lângă Tribunalul Teleorman 

(31,92 mp/consilier) şi Serviciul de Probaţiune 

Târgu Mureş (37 mp/consilier).  

 

Diferenţele înregistrate la nivelul sediilor principale ale serviciilor de probaţiune din punctul de vedere al 

infrastructurii destinate consilierilor de probaţiune impun analizarea intensităţii corelaţiei dintre numărul total 

de consilieri şi numărul sălilor ocupate permanent de către consilieri (având destinaţie de birouri) pe de o 

parte, și a corelaţiei dintre numărul total de consilieri şi suprafaţa totală a sălilor respective, pe de altă parte.  

 

 

În relaţia dintre numărul total al consilierilor şi 

numărul total al sălilor cu destinaţie de birouri care 

deservesc activitatea acestora, coeficientul de corelaţie 

simplă Pearson este de 0,6361, ceea ce indică o 

corelaţie moderată (parţială), pozitivă, între cele două 

variabile analizate.  Aceasta înseamnă că valorile 

ridicate ale variabilei „număr total al consilierilor de 

probaţiune” sunt parţial asociate cu valorile ridicate ale 

celeilalte variabile, „număr total al sălilor”.  Indicatorul 

calculat arată că sediile principale ale serviciilor de 

probaţiune în care activează un număr mare de 

consilieri nu beneficiază, în general, de un număr mai 

mare de săli pentru a deservi activitatea acestora.      

Şi în cazul relaţiei dintre numărul total al 

consilierilor şi suprafaţa totală a sălilor cu 

destinaţie de birouri, coeficientul de corelaţie 

simplă Pearson (0,6812) indică o corelaţie 

moderată (parţială), pozitivă, între cele două 

variabile analizate.  Ca și în cazul primei corelaţii, 

valorile ridicate ale variabilei „număr total al 

consilierilor de probaţiune” sunt parţial asociate cu 

valorile ridicate ale celeilalte variabile „suprafaţă 

totală a sălilor”.  Indicatorul calculat evidenţiază că 

în cazul sediilor principale ale serviciilor de 

probaţiune, un număr ridicat de consilieri nu 

beneficiază, în general, de săli cu o suprafaţă mai 
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Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la BeneficiarSursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar

mare pentru a-şi desfăşura activitatea.   

    

 

 

(viii). Situaţia penitenciarelor 

Analiza situației penitenciarelor din România s-a realizat pentru un număr de 35 de astfel de unități, și 

anume: 

- penitenciarele cu regim de maximă siguranţă, închis şi secţii de arest preventiv; 

- penitenciarele cu regim semideschis şi deschis; 

- penitenciarele de minori şi tineri. 

Întrucât datele primite de la Beneficiar nu au fost complete şi au fost lipsite de acurateţe, acestea au fost 

suplimentate cu informaţii obţinute de pe pagina de Internet a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 

(http://www.anp-just.ro/). 

Din analiza datelor colectate se constată că pentru 46% din totalul penitenciarelor, suprafața medie a unei 

celule se situează între 20,01mp – 30,00 mp, în timp ce 23% din totalul penitenciarelor dețin celule cu o 

suprafață medie cuprinsă între 30,01mp – 40,00 mp. 

  

Din punct de vedere al numărului mediu de 

deținuți în cadrul unei celule, se constată că 43% 

dintre penitenciare dețin între 6 și 10 deținuți 

într-o celulă, iar 37% dețin între 11 și 15 deținuți 

într-o celulă. 

Analizând indicele de ocupare la nivelul fiecărui 

penitenciar, calculat prin raportarea la capacitatea 

legală de 6m.c./deținut, se observă că 49% din 

totalul penitenciarelor au un indice de ocupare 

cuprins între 80,01% și 100%, iar 37% depășesc 

100%. 

 

 

 

8%

17%

46%

23%

6%

Situatia penitenciarelor in functie de suprafata medie pe celula

Suprafata medie a unei celule este cuprinsa intre 9,00 si 15,00 mp

Suprafata medie a unei celule este cuprinsa intre  15,01 si 20,00 mp

Suprafata medie a unei celule este cuprinsa intre   20,01 si 30,00 mp

Suprafata medie a unei celule este cuprinsa intre  30,01 si 40,00 mp

Suprafata medie a unei celule este de minim 40,01 mp

11%

43%

37%

6% 3%

Situatia penitenciarelor in functie de numarul mediu de detinuti 
intr-o celula

Detin maxim 5 detinuti intr-o celula Detin intre  6 si 10 detinuti intr-o celula

Detin intre 11 si 15 detinuti intr-o celula Detin intre 16 si 20 detinuti intr-o celula

Detin peste 21 detinuti intr-o celula

0% 14%

49%

37%

Situatia penitenciarelor in functie de indicele de ocupare

Indicele de ocupare este maxim 50%

Indicele de ocupare este cuprins intre  50,01% si 80,00%

Indicele de ocupare este cuprins intre  80,01% si 100,00%
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1.1.(b). Analiza implicaţiilor de ordin financiar 

(i). Situaţia birourilor judecătorilor, grefierilor, procurorilor, respectiv a 

consilierilor de probaţiune 

Costurile generate de suplimentarea numărului de birouri în cadrul instanţelor judecătorești (pentru grefieri 

şi judecători), a parchetelor (pentru procurori) şi a serviciilor de probaţiune (pentru consilierii de 

probaţiune) sunt în principal determinate de suprafața viitoarelor spaţii, în funcţie de tipul clădirii, numărul 

birourilor şi volumul acestor spaţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumul unui viitor spațiu se determină prin evaluarea cerinţelor funcţionale ale instituţiei judiciare (etapa 

de planificare), care depind în foarte mare măsură de necesarul de resurse umane şi de modificările de 

competenţă care decurg din punerea în aplicare a Noilor Coduri, de aplicarea criteriilor de dimensionare 

corespunzătoare pentru a stabili nevoia de spaţiu (etapa de programare), de dezvoltarea corelaţiilor spaţiale 

eficiente (etapa de proiectare) şi, luând în considerare şi variabila temporală, de modelarea generală şi de 

implementare (aceasta constituind etapa de construire/amenajare).  

Ultimele două etape menţionate vor rămâne strict la latitudinea şi în sarcina Beneficiarului.  Etapa de 

proiectare a infrastructurii fizice aferente birourilor, precum şi etapa de construire/amenajare depind strict 

de criteriile ce vor fi luate în calcul de Beneficiar pentru stabilirea metodelor de punere la dispoziţie a 

acestor spaţii-cheie suplimentare.   

Într-o abordare simplă şi echilibrată, procesul de dezvoltare a infrastructurii fizice aferente birourilor poate 

fi prezentat după cum urmează: 

 

 

 

 

 

Infrastructura fizică aferentă 
birourilor

Birouri 
consilieri de 

probaţiune la 
nivelul 

serviciilor de 
probaţiune

Birouri 
judecători şi 

grefieri la 
nivelul 

instanţelor

Birouri 
procurori la 

nivelul 
parchetelor



 

 

492 

 

 

CA Craiova

Numar estimat 

judecatori 

suplimentari

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Numar curent 

birouri

Suprafata 

/judecator (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Craiova - aparat propriu + 13 12,66 2.444,64

Tribunalul Dolj + 9 14,49 2.444,64

Judecatoria Craiova 0 10 15,48 2.444,64

Judecatoria Bailesti 0 4 15,48 2.444,64

Judecatoria Calafat 0 4 15,48 2.444,64

Judecatoria Filiasi 0 3 15,48 2.444,64

Judecatoria Segarcea 0 3 15,48 2.444,64

Tribunalul Gorj + 24 14,49 2.444,64

Judecatoria Targu Jiu 0 21 15,48 2.444,64

Judecatoria Motru 0 4 15,48 2.444,64

Judecatoria Novaci 0 5 15,48 2.444,64

Judecatoria Targu Carbunesti 0 8 15,48 2.444,64

Tribunalul Mehedinti + 7 14,49 2.444,64

Judecatoria Drobeta Turnu Severin 0 4 15,48 2.444,64

Judecatoria Orsova 0 2 15,48 2.444,64

Judecatoria Baia de Arama 0 4 15,48 2.444,64

Judecatoria Strehaia 0 5 15,48 2.444,64

Judecatoria Vanju Mare 0 2 15,48 2.444,64

Tribunalul Olt + 18 14,49 2.444,64

Judecatoria Slatina 0 8 15,48 2.444,64

Judecatoria Caracal 0 8 15,48 2.444,64

Judecatoria Bals 0 5 15,48 2.444,64

Judecatoria Corabia 0 3 15,48 2.444,64

TOTAL 0 174 0,00 0,00

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul CA Craiova

Sursa: Prelucrarea datelor colectate de la beneficiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de planificare cuprinde analiza situaţiei spaţiilor prevăzute la momentul curent (data elaborării 

acestui Raport), repartizarea tipurilor de personal în funcţie de spaţiul disponibil în prezent (numărul 

curent de judecători, grefieri, procurori şi consilieri de probaţiune), evaluarea gradului de încărcare pe 

categorii de personal (analiza situaţiei curente şi estimarea situaţiei viitoare, pentru a determina necesarul 

de personal suplimentar), precum şi a cerinţelor procedurale şi administrative.  

Identificarea oricăror deficienţe de spaţiu în construcţiile existente este strâns legată de necesarul de 

personal suplimentar determinat, în principal, în funcţie gradul de încărcare actual şi viitor.  Datele exacte 

şi ipotezele justificabile sunt esenţiale pentru a asigura eficientizarea costurilor. 

• Elaborarea de schiţe şi 
specificaţii tehnice 

pentru prevederea de 
spaţii-cheie 

suplimentare

• Punerea în aplicare a 
obiectivelor şi 

specificaţiilor de 
proiectare

• Transformarea cerinţelor 
funcţionale într-un plan 
al necesarului de spaţii-
cheie şi punerea bazelor 

obiectivelor de 
proiectare/amenajare

• Evaluarea cerinţelor 
funcţionale la nivelul 

fiecărei instituţii judiciare 
în funcţie de necesarul 
suplimentar de resurse 

umane şi de modificările 
de competenţă  

PLANIFICARE PROGRAMARE

PROIECTARE
CONSTRUIRE/

AMENAJARE
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Programare

Planificare

Proiectare

Construire/amenajare

Mare

Mică

Începere Finalizare

Influenţa asupra costurilor referitoare la infrastructura fizică aferentă birourilor

Cronologie

Capacitatea de a influenţa costurile

Costurile referitoare la infrastructura fizică  
Sursa: Adaptare conform Studiu pe infrastructura aferentă sistemului 
judiciar  elaborat în SUA 

Conform graficului alăturat, care prezintă 

influenţa pe care o exercită diferitele etape ale 

procesului de dezvoltare a infrastructurii fizice 

aferente birourilor asupra costurilor, se poate 

constata că cea mai mare oportunitate de a 

influenţa nivelul costurilor apare în etapele de 

planificare şi programare. 

Aceste etape sunt foarte importante pentru a 

asigura eficientizarea costurilor în decursul 

etapelor de proiectare/amenajare şi construire.  

Pe măsură ce se avansează spre etapele de 

proiectare şi construire, costurile de punere în 

aplicare a modificărilor avute în vedere cresc. 

Spre exemplificare, se redă mai jos o machetă a tabelului pentru Curtea de Apel Craiova (acoperind 

instanţele din subordine: tribunale şi judecătorii, inclusiv aparatul propriu al curţii de apel), ce se va utiliza 

pentru detaliile privind cheltuielile aferente infrastructurii fizice pentru birourile judecătorilor.  Această 

metodă va fi urmată, în măsura în care se va putea estima, la nivelul fiecărei instituţii, numărul de 

judecători şi gradul de încărcare (numărul de dosare care revin fiecărui judecător). 

Se au în vedere grade diferite de interacţiune între elementele de bază prevăzute în acest tabel şi 

dimensionarea, respectiv cuantificarea infrastructurii fizice aferente birourilor.  În acest sens, există două 

opțiuni: 

- Concordanţă (compatibilitate) – Acest grad de interacţiune demonstrează corespondenţa logică şi 

utilă dintre necesarul de personal suplimentar (judecători, grefieri, procurori, respectiv consilieri de 

probaţiune) şi asigurarea unor spaţii suplimentare pentru aceştia (în cazul de faţă birouri).  Astfel, 

creşterea numărului de personal va atrage după sine o creştere la nivelul infrastructurii fizice (spaţiu 

suplimentar estimat, evidenţiat prin semnul „+” în tabelul de mai sus, spre exemplificare). 

Tot pe cale de consecinţă, în situaţia în care nu se va avea în vedere o suplimentare a resurselor 

umane (cum ar fi o eventuală stagnare a numărului actual de personal), acest aspect nu va determina 

o modificare a necesarului de spaţii având destinaţia de birouri (impact nul asupra infrastructurii 

fizice – evidenţiat în tabel spre exemplificare). 

- Integrare – Pe o treaptă superioară se situează interacţiunea activă dintre elemente precum 

previzionarea spaţiilor suplimentare necesare şi costul cu infrastructura fizică estimată.  Astfel, de 

exemplu, crearea mai multor spaţii suplimentare necesare se asociază cu un nivel ridicat al costurilor 

aferente acestui demers.  Totodată, costurile ridicate se justifică prin nevoia nou apărută de punere la 

dispoziţie a mai multor spaţii, ca urmare a estimării unui necesar suplimentar de resurse umane. 

Datele de intrare principale pentru determinarea necesarului efectiv de spaţii (exprimat în total mp) sunt 

reprezentate de numărul estimat de personal suplimentar.  În tabelul de mai jos, coloana reprezentând 

numărul estimat de judecători suplimentari la nivelul fiecărui tip de instanţă este marcată cu albastru, 

aceasta semnificând că la momentul actual nu sunt date disponibile.  Din acest motiv, la  momentul 
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Sursa: Prelucrarea datelor colectate de la beneficiar 

elaborării acestui Raport nu se poate estima suprafaţa totală necesară (exprimată în mp) aferentă 

judecătorilor ce vor reprezenta intrări de personal (după caz, angajări în vederea ocupării posturilor 

vacante prevăzute pe schema de personal sau, în cazurile în care schema este completă, proiectare de 

posturi suplimentare) la nivelul sistemului judiciar. 

În lipsa unor standarde de infrastructură, în cadrul analizei referitoare la estimarea necesarului de birouri la 

nivelul instituţiilor judiciare (instanţe, parchete şi servicii de probaţiune), precum şi a costurilor aferente, 

se va lua în considerare suprafaţa medie alocată fiecărei categorii de personal (exprimată în mp) obţinută la 

nivelul sistemului judiciar (pe fiecare tip de instituţie în parte) în urma analizei situaţiei curente.  Astfel, în 

ceea ce priveşte birourile judecătorilor, s-a obţinut o suprafaţă medie/judecător de 15,48 mp la nivel de 

judecătorii.  Comparativ cu situaţia înregistrată la nivelul judecătoriilor, în urma prelucrării datelor 

referitoare la infrastructură colectate de la Beneficiar s-a constatat că suprafaţa de care dispune un 

judecător în cadrul celorlalte tipuri de instanţe este mai mică.  La nivelul tribunalelor suprafaţa medie de 

care dispune un judecător este de 14,49 mp, în timp ce în cazul curţilor de apel aceasta a rezultat de 12,66 

mp.  Analiza datelor colectate a evidenţiat faptul că la nivelul ÎCCJ rezultă o suprafaţă medie de 12,11 

mp/judecător, semnificativ mai mică decât suprafaţa medie calculată în cazul judecătoriilor. 

O situaţie similară se întâlnește şi în cazul infrastructurii aferente birourilor grefierilor.   

Pentru estimarea necesarului de infrastructură fizică aferentă birourilor, precum şi pentru a obţine costul 

aferent spaţiilor suplimentare ce vor trebui asigurate, s-a utilizat un cost unitar pe metru pătrat construit de 

600 Euro, echivalentul in monedă naţională fiind de 2.444,64 RON/mp (transformat la cursul RON/Euro 

de 4,0744 înregistrat la sfârşitul lunii aprilie 2011).  Estimarea acestui cost pe mp a luat în calcul 

proiectarea unui spaţiu standard, avându-se în vedere lucrări de construcţii-montaj şi instalaţii.  În acest 

cost nu sunt incluse utilităţile, branşamentele, proiectarea sau organizarea de şantier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curti de Apel si ICCJ

Numar estimat 

judecatori 

suplimentari

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Numar curent 

birouri

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Alba Iulia + 122 2.444,64

Curte de Apel Bacau + 77 2.444,64

Curte de Apel Brasov + 67 2.444,64

Curte de Apel Bucuresti + 376 2.444,64

Curte de Apel Cluj + 182 2.444,64

Curte de Apel Constanta + 74 2.444,64

Curte de Apel Craiova + 174 2.444,64

Curte de Apel Galati + 108 2.444,64

Curte de Apel Iasi + 114 2.444,64

Curte de Apel Oradea + 96 2.444,64

Curte de Apel Pitesti + 76 2.444,64

Curte de Apel Ploiesti + 103 2.444,64

Curte de Apel Suceava + 117 2.444,64

Curte de Apel Targu Mures + 85 2.444,64

Curte de Apel Timisoara + 202 2.444,64

ICCJ + 41 2.444,64

TOTAL 0 2014 0,00 0,00

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul sistemului judiciar
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Sursa: Prelucrarea datelor colectate de la beneficiar 

La nivel agregat pe ansamblul sistemului judiciar, pentru a se obţine un cost global aferent infrastructurii 

fizice a birourilor se va utiliza un tabel centralizator (conform modelului de mai sus) pentru fiecare curte 

de apel.  Valorile ce vor fi trecute în dreptul fiecărei curţi de apel se vor fi obţine prin însumarea valorilor 

obţinute la nivelul fiecărui tip de instanţă aflată în subordine (judecătorii şi tribunale), inclusiv a celor 

aferente aparatului propriu al fiecărei curţi de apel. 

Aceeași metodologie va fi utilizată şi pentru determinarea cheltuielilor cu infrastructura fizică aferentă 

birourilor grefierilor, procurorilor, precum şi ale consilierilor de probaţiune, conform exemplificărilor din 

această secţiune. 

 

Din macheta tabelului de mai sus se poate constata că pentru infrastructura fizică aferentă birourilor 

grefierilor, în urma analizei situaţiei curente a infrastructurii fizice, a rezultat o suprafaţă medie/grefier de 

9,78 mp la nivelul judecătoriilor, spre deosebire de celelalte instanţe, care pun la dispoziţia grefierilor un 

spaţiu mediu cu aproape 1 mp mai mic (tribunalele – 8,81 mp suprafaţă medie/grefier, curţile de apel – 

8,36 mp suprafaţă medie/grefier, iar ÎCCJ – 8,39 mp suprafaţă medie/grefier). 

 

 

 

 

 

 

 

CA Alba Iulia Nr estimat grefieri

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0) Nr. curent birouri

Suprafata/ grefier - 

medie nationala 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Alba Iulia - aparat propriu + 9 8,36 2.446,44

Tribunalul Alba + 9 8,81 2.446,44

Judecatoria Alba Iulia 0 8 9,78 2.446,44

Judecatoria Aiud 0 4 9,78 2.446,44

Judecatoria Blaj 0 4 9,78 2.446,44

Judecatoria Sebes 0 3 9,78 2.446,44

Judecatoria Campeni 0 20 9,78 2.446,44

Tribunalul Hunedoara + 20 8,81 2.446,44

Judecatoria Deva 0 4 9,78 2.446,44

Judecatoria Hunedoara 0 5 9,78 2.446,44

Judecatoria Brad 0 4 9,78 2.446,44

Judecatoria Orastie 0 4 9,78 2.446,44

Judecatoria Petrosani 0 8 9,78 2.446,44

Judecatoria Hateg 0 4 9,78 2.446,44

Tribunalul Sibiu + 17 8,81 2.446,44

Judecatoria Sibiu 0 10 9,78 2.446,44

Judecatoria Medias 0 5 9,78 2.446,44

Judecatoria Agnita 0 5 9,78 2.446,44

Judecatoria Avrig 0 3 9,78 2.446,44

Judecatoria Saliste 0 2 9,78 2.446,44

TOTAL 0 148 0 0

Cheltuieli infrastructura la nivelul CA Alba Iulia

Parchetul de pe langa CA Constanta

Nr estimat 

procurori

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0) Nr. curent birouri

Suprafata 

/procuror (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Constanta - aparat propriu +/0 16 20,10 2.444,64

Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta +/0 5 16,87 2.444,64

Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta +/0 5 18,02 2.444,64

Parchetul de pe langa Judecatoria Medgidia +/0 5 18,02 2.444,64

Parchetul de pe langa Judecatoria Mangalia +/0 5 18,02 2.444,64

Parchetul de pe langa Judecatoria Harsova +/0 5 18,02 2.444,64

Parchetul de pe langa Tribunalul Tulcea +/0 10 16,87 2.444,64

Parchetul de pe langa Judecatoria Tulcea +/0 8 18,02 2.444,64

Parchetul de pe langa Judecatoria Babadag +/0 4 18,02 2.444,64

Parchetul de pe langa Judecatoria Macin +/0 3 18,02 2.444,64

TOTAL 0 66 0,00 0,00

Cheltuieli infrastructura birouri procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Constanta
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Sursa: Prelucrarea datelor colectate de la beneficiar 

Din analiza situaţiei curente la nivelul infrastructurii fizice aferente birourilor procurorilor a rezultat o 

suprafaţă medie/procuror de 15,48 mp la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel.  În cazul 

parchetelor de pe lângă judecătorii, suprafaţa medie înregistrează un nivel mediu de 18,02 mp alocat 

procurorilor.  În urma prelucrării datelor referitoare la infrastructură colectate de la Beneficiar, cel mai 

scăzut nivel al suprafeţei medii/procuror se identifică în cazul parchetelor de pe lângă tribunale, aceasta 

fiind de 16,87 mp/procuror. 

La nivelul serviciilor de probaţiune (sedii principale) se va lua în calcul suprafaţa medie alocată pe 

consilier de probaţiune de 9,64 mp, rezultată în urma analizei situaţiei curente a spaţiilor prevăzute la 

momentul elaborării acestui Raport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sediile principale

Nr estimat 

consilieri de 

probatiune

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Nr. curent sali 

ocupate 

permanent

Suprafata 

/consilier (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

SP Alba +/0 1 9,64 2.444,64

SP Hunedoara +/0 4 9,64 2.444,64

SP Sibiu +/0 2 9,64 2.444,64

SP Bacau +/0 2 9,64 2.444,64

SP Neamt +/0 1 9,64 2.444,64

SP Brasov +/0 4 9,64 2.444,64

SP Covasna +/0 5 9,64 2.444,64

SP Bucuresti +/0 6 9,64 2.444,64

SP Tribunalul Ilfov +/0 2 9,64 2.444,64

SP Calarasi +/0 3 9,64 2.444,64

SP Ialomita +/0 2 9,64 2.444,64

SP Giurgiu +/0 2 9,64 2.444,64

SP Teleorman +/0 3 9,64 2.444,64

SP Cluj +/0 1 9,64 2.444,64

SP Bistrita Nasaud +/0 2 9,64 2.444,64

SP Salaj +/0 2 9,64 2.444,64

SP Maramures +/0 1 9,64 2.444,64

SP Constanta +/0 5 9,64 2.444,64

SP Tulcea +/0 2 9,64 2.444,64

SP Dolj +/0 2 9,64 2.444,64

SP Gorj +/0 2 9,64 2.444,64

SP Mehedinti +/0 2 9,64 2.444,64

SP Olt +/0 3 9,64 2.444,64

SP Galati +/0 3 9,64 2.444,64

SP Braila +/0 3 9,64 2.444,64

SP Vrancea +/0 4 9,64 2.444,64

SP Iasi +/0 4 9,64 2.444,64

SP Vaslui +/0 2 9,64 2.444,64

SP Bihor +/0 2 9,64 2.444,64

SP Satu Mare +/0 2 9,64 2.444,64

SP Arges +/0 2 9,64 2.444,64

SP Valcea +/0 1 9,64 2.444,64

SP Prahova +/0 3 9,64 2.444,64

SP Buzau +/0 1 9,64 2.444,64

SP Dambovita +/0 4 9,64 2.444,64

SP Suceava +/0 2 9,64 2.444,64

SP Botosani +/0 3 9,64 2.444,64

SP Mures +/0 2 9,64 2.444,64

SP Harghita +/0 1 9,64 2.444,64

SP Timis +/0 5 9,64 2.444,64

SP Arad +/0 3 9,64 2.444,64

SP Caras-Severin +/0 1 9,64 2.444,64

TOTAL 0 107 9,64 0,00 2.444,64 0,00

Cheltuieli infrastructura sali ocupate permanent de catre consilierii de probatiune la nivelul sediilor principale
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(ii). Situaţia sălilor de judecată şi a spaţiilor destinate judecării în cameră de 

consiliu 

Analiza preliminară a situaţiei curente a infrastructurii a evidenţiat un număr relativ scăzut de săli de 

judecată la nivelul instanţelor, comparativ cu volumul anual de activitate al acestora (numărul de dosare pe 

care acestea trebuie să le soluţioneze pe durata unui an calendaristic).  Mai mult decât atât, un număr 

semnificativ de instanţe nu deţin în prezent săli de judecată dedicate exclusiv soluţionării cauzelor civile, 

respectiv celor penale. 

De asemenea, numărul spaţiilor destinate şedinţelor de cameră de consiliu este limitat, aproximativ o 

treime din numărul total al instanţelor nedeţinând astfel de săli.  Prin urmare, în prezent, şedinţele care ar 

trebui să se desfăşoare în camera de consiliu au loc, de cele mai multe ori, fie în sălile de judecată, la 

sfârşitul şedinţelor de judecată, fiecare instanţă luând măsurile necesare pentru organizarea acestora 

(judecarea cu sau fără participarea părţilor, dar în absenţa publicului), fie în birourile judecătorilor.  

Trebuie însă menţionat că în condiţiile reglementărilor codurilor de procedură aflate în vigoare, situaţiile în 

care se soluţionează în cameră de consiliu, deşi relativ numeroase, sunt incomparabil mai puţine decât în 

cazul adoptării NCPC. 

Conform noilor prevederi introduse de NCPC privind desfăşurarea cercetării procesului în primă instanţă 

în camera de consiliu, cea mai mare parte din durata procesului se va derula in procedură de cameră de 

consiliu.  În cadrul sălilor de judecată, în şedinţă publică, ar trebui să se desfăşoare exclusiv etapa 

dezbaterilor asupra fondului cauzei, finalizată cu deliberarea şi pronunţarea hotărârii.  Întrucât această 

etapă va avea o pondere restrânsă în durata totală a procesului, utilizarea exclusivă a sălilor de judecată 

pentru desfăşurarea şedinţelor publice ar presupune ca spaţiul existent (sălile de judecată) să nu fie utilizat 

în condiţii corespunzătoare. 

În opinia Consultantului, este recomandabil a se evita construirea unui număr substanțial de spaţii 

destinate exclusiv desfăşurării procedurii de cameră de consiliu.  Etapa cercetării procesului poate fi 

desfăşurată în actualele spaţii cu destinaţia de săli de judecată, cu respectarea regulilor specifice acestei 

proceduri. 

Evident, aplicarea în mod eficient a noilor reglementări privind desfăşurarea etapei cercetării procesului în 

cameră de consiliu presupune stabilirea riguroasă a unor termene de judecată diferenţiate pe ore pentru 

fiecare cauză ce urmează a fi soluţionată pe durata unei zile. 

Prin urmare, ţinând cont de cele menţionate anterior, estimarea numărului de camere de consiliu va fi luată 

în calcul la identificarea necesarului de săli de judecată, rezultat în urma calculării gradului de încărcare 

estimat pentru instanţe, precum şi a necesarului de personal. 

În măsura în care va fi posibilă estimarea gradului de încărcare (numărul de dosare care revin unui 

judecător) la nivelul fiecărei instituţii, analiza necesarului de săli de judecată/ camere de consiliu se va 

realiza la nivelul fiecărei instanțe din România (fiecare judecătorie, tribunal, curte de apel), datele urmând 

a fi centralizate și sintetizate ulterior pe tipuri de instanțe (total judecătorii, tribunale, curți de apel). 
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Din punct de vedere metodologic, estimarea necesarului de săli de judecată/ camere de consiliu presupune 

luarea în calcul a volumului actual şi estimat de activitate, ultimul indicator fiind obţinut pe baza 

numărului estimat de judecători şi a gradului de încărcare a acestora (numărul estimat al cauzelor ce revin 

unui judecător).  Volumul de activitate (numărul cauzelor de soluţionat) nu este însă suficient pentru 

estimarea necesarului de săli de judecată/ camere de consiliu.  Aceasta întrucât numărul cauzelor „intrate” 

în sălile de judecată pe durata unui an calendaristic este mult mai mare decât numărul cauzelor propriu-

zise, fiecare dosar trecând prin sala de judecată de mai multe ori (în funcție de numărul termenelor). 

Având în vedere informațiile incomplete și insuficient de exacte până la această dată privind durata medie 

a unei cauze civile/ penale ori a numărului mediu de termene necesare soluționării unei cauze, soluția 

adoptată pentru estimarea numărului necesar de săli de judecată/ camere de consiliu constă în determinarea 

numărului dosarelor „intrate” în sălile de judecată pe durata unui an calendaristic.  Estimarea numărului 

total al „trecerilor” dosarelor prin sălile de judecată presupune extrapolarea rezultatelor obținute privind 

numărul mediu al dosarelor „intrate” în sălile de judecată/ camerele de consiliu pe durata unei zile, acest 

ultim indicator fiind determinat prin monitorizare în calendarul ședințelor de judecată ECRIS, pe durata 

unei luni calendaristice, a numărului dosarelor care „trec” zilnic prin fiecare instanță.  

De exemplu, în cazul Tribunalului București, prin monitorizarea numărului zilnic al dosarelor „intrate” în 

instanță în perioada 1 martie – 31 martie 2009, s-a constatat că numărul mediu al dosarelor care au fost 

judecate zilnic în această instanță a fost de aproximativ 798 de cauze.  Prin extrapolare, numărul 

„trecerilor” dosarelor prin sălile de judecată/ camerele de consiliu ale Tribunalului București, la nivelul 

anului 2009, rezultă de aproximativ 210.672, ceea ce înseamnă că cele 105.968 de cauze „au trecut” în 

medie de aproximativ două ori prin sălile de judecată. 

În condiţiile menţinerii aceluiaşi ritm de trecere a cauzelor prin sălile de judecată, pe baza volumului 

estimat de activitate la nivelul fiecărei instanţe (acesta fiind numărul  determinat pe baza gradului de 

încărcare estimat pe judecător și a numărului estimat de judecători, informații care nu sunt disponibile la 

această dată), se va putea determina numărul estimat al „trecerilor” de dosare prin sălile de judecată la 

nivelul unui an calendaristic.  Având în vedere gradul de încărcare curent la nivelul unei săli de judecată 

(adică numărul mediu al cauzelor „intrate” într-o sală de judecată pe durata unui an calendaristic), se poate 

determina necesarul de săli de judecată în condițiile modificării volumului de activitate, aceasta afectând 

în special instanțele care dobândesc noi competențe în judecarea unor tipuri de cauze (tribunale, curți de 

apel și ÎCCJ). 
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Sursa: Prelucrarea datelor colectate de la beneficiar 

În absenţa unor standarde oficial aprobate privind suprafeţele sălilor de judecată, valorile utilizate pentru 

estimarea cheltuielilor generate de suplimentarea numărului de săli de judecată/ camere de consiliu sunt:  

- media suprafețelor aferente actualelor săli de judecată la nivelul fiecărui tip de instanță  (suprafaţa 

medie a unei săli de judecată la nivelul judecătoriilor, tribunalelor, curților de apel şi ÎCCJ), și 

- echivalentul în RON al costului aferent unui metru pătrat construit, estimat la 600 Euro, la cursul de 

schimb din ultima zi a lunii aprilie 2011 (1 Euro = 4,0744 RON). 

Pentru exemplificarea acestui raţionament, prezentăm mai jos macheta tabelului pentru Curtea de Apel 

Bucureşti, o analiză similară urmând a fi efectuată la nivelul fiecărei curţi de apel. Și în acest caz, 

rezultatele finale urmează a fi prezentate sintetic la nivelul fiecărui tip de instanţă (judecătorii, tribunale, 

curţi de apel şi ÎCCJ). 

 

1.2. Infrastructura de IT 

1.2.(a). Prezentarea situaţiei actuale privind infrastructura de IT 

Utilizarea tehnologiilor informatice asigură standardizarea şi eficientizarea procedurilor la nivelul 

întregului sistem judiciar, contribuie la creşterea calităţii actului de justiţie şi la accelerarea derulării 

proceselor interne, conferă accesul facil şi rapid la instrumente de informare necesare desfăşurării 

activităţilor (legislaţie, jurisprudenţă, informaţii privind cazurile aflate pe rol). 

Conform Strategiei de informatizare a sistemului judiciar pentru perioada 2010-2015, în prezent toate 

instituţiile sistemului judiciar beneficiază de un număr de echipamente IT care acoperă necesarul actual, 

majoritatea activităţilor fiind complet informatizate.  Conform acestei strategii, la nivelul anului 2010, 

situaţia dotării cu tehnică de calcul la nivelul instanţelor şi parchetelor se prezintă astfel: 

Nr. crt. CA Bucuresti

Numarul 

total al 

salilor de 

judecata si 

camerelor 

de consiliu 

(1)

Volumul 

de 

activitate 

(2009)

(2)

Gradul estimat 

de incarcare  

(numar cauze 

pe judecator) 

(3)

Numarul 

estimat de 

judecatori

 (4)

Volumul 

estimat de 

activitate 

(5=3 x 4)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente 

(+/0) 

(6)

Numarul mediu al dosarelor 

intrate in salile de judecata/ 

camere de consiliu pe durata 

unei zile (extrapolare a 

situatiei existente la nivelul 

unei luni calendaristice) 

(7)

Numarul total al intrarilor de 

dosare in salile de judecata/ 

camerele de consiliu la 

momentul actual (valori 

curente, estimate pe baza 

numarului mediu de dosare 

intrate pe durata unei zile)

 (8)

Numarul 

mediu al 

intrarilor unei 

cauze in salile  

de judecata pe 

durata unui an 

(9=8/2)  

Numarul total 

estimat al intrarilor 

de dosare in salile 

de judecata  (valori 

estimate  pe baza 

volumului de 

activitate estimat)

(10=5 x 9)

Numarul mediu 

al intrarilor de 

dosare intr-o sala 

de judecata pe 

durata unui an 

(11=10/1)

Numarul 

estimat al 

salilor de 

judecata 

(12=10/11 - 1)

Suprafata 

medie a unei 

sali de 

judecata (mp)

(13)

Suprafata 

totala estimata 

a salilor de 

judecata (mp)

(14=12 x 13)

Cost unitar 

(RON/mp)

(15)

Total cheltuieli 

infrastructura

(16 = 14 x 15)

1 Curtea de Apel Bucuresti 12 46.492 0 0 0 + 287 75.768 1,63 0 0,00 #DIV/0! 85,86 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

2 Tribunalul Bucuresti 22 105.968 0 0 0 + 798 210.672 1,99 0 0,00 #DIV/0! 78,50 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

3 Bucuresti - Judecatoria Sector 1 5 57.009 0 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 71,74 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

4 Bucuresti -Judecatoria Sector 2 4 33.296 0 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 71,74 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

5 Bucuresti -Judecatoria Sector 3 4 38.960 0 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 71,74 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

6 Bucuresti -Judecatoria Sector 4 5 25.085 0 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 71,74 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

7 Bucuresti -Judecatoria Sector 5 4 22.327 0 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 71,74 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

8 Bucuresti -Judecatoria Sector 6 3 23.374 0 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 71,74 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

9 Tribunalul Calarasi 4 6.105 0 0 0 + 53 13.992 2,29 0 0,00 #DIV/0! 78,50 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

10 Judecatoria Calarasi 3 7.546 0 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 71,74 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

11 Judecatoria Oltenita 3 5.055 0 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 71,74 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

12 Judecatoria Lehliu Gara 1 2.246 0 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 71,74 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

13 Tribunalul Ialomita 2 7.000 0 0 0 + 41 10.824 1,55 0 0,00 #DIV/0! 78,50 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

14 Judecatoria Slobozia 3 8.842 0 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 71,74 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

15 Judecatoria Fetesti 3 4.476 0 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 71,74 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

16 Judecatoria Urziceni 3 5.085 0 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 71,74 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

17 Tribunalul Giurgiu 5 7.052 0 0 0 + 76 20.064 2,85 0 0,00 #DIV/0! 78,50 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

18 Judecatoria Giurgiu 4 17.816 0 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 71,74 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

19 Judecatoria Bolintin Vale 4 6.045 0 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 71,74 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

20 Tribunalul Teleorman 2 8.421 0 0 0 + 106 27.984 3,32 0 0,00 #DIV/0! 78,50 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

21 Judecatoria Alexandria 2 6.385 0 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 71,74 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

22 Judecatoria Rosiorii de Vede 3 4.150 0 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 71,74 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

23 Judecatoria Turnu Magurele 3 3.419 0 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 71,74 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

24 Judecatoria Videle 3 2.815 0 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 71,74 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

25 Judecatoria Zimnicea 2 3.290 0 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 71,74 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

26 Judecatoria Buftea 3 12.953 0 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 71,74 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

27 Judecatoria Cornetu 2 9.174 0 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 71,74 #DIV/0! 2.444,64 #DIV/0!

114 480.386 0 0 359.304 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!TOTAL

Cheltuieli infrastructura (sali de judecata/ camere de consiliu) la nivelul CA Bucuresti
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Dotarea cu tehnică de calcul şi infrastructură de comunicaţii este eterogenă la nivelul instanţelor, 

parchetelor şi a serviciilor de probaţiune.  Astfel, în componenţa pachetelor standard sunt incluse unitatea 

centrală (placă de bază, procesor, placă video, placă de sunet, placă de reţea, memorie, hard disk etc.), 

unităţi optice (CD/DVD R/RW), floppy disk, monitor, tastatură, mouse şi boxe.  Staţiile de lucru şi 

notebook au fost achiziţionate cu licenţe OEM (Original Equipment Manufacturer), acestea fiind asociate 

produselor Microsoft preinstalate pe sistemele livrate utilizatorilor (licențe care se pot livra numai 

împreună cu un calculator nou şi nu se pot muta de pe un calculator pe altul).  Preţurile licenţelor OEM 

sunt în general mai scăzute decât versiunea retail (FPP – Full Package Product).  

Sistemele informatice depind în mod esenţial de resursele software, acestea clasificându-se în două mari 

categorii de programe: software de aplicaţii şi software de sistem.  Software-ul de aplicaţii este reprezentat 

de programele care acţionează direct asupra unui domeniu de utilizare particular pentru a asigura 

procesarea informaţiilor necesare utilizatorilor finali.  O clasificare a acestora ar putea fi următoarea: 

programe de procesare de text, programe de calcul tabelar, programe de management al bazelor de date, 

programe de prezentări şi grafică, programe de lucru în Internet şi poştă electronică.  

Se remarcă folosirea cu precădere a suitei integrate de programe Microsoft Office 2003 atât la nivelul 

instanţelor, cât şi a parchetelor şi serviciilor de probaţiune.  Acest succesor al lui Microsoft Office XP 

prezintă următoarele aplicaţii software: Word (aplicaţie pentru prelucrarea textelor), Excel (aplicaţie de 

calcul tabelar), PowerPoint (aplicaţie pentru prezentări) şi Outlook (program de poştă electronică). 

Software-ul de sistem este reprezentat de programele care gestionează şi manipulează resursele şi 

activităţile unui computer, fiind o interfaţă între computer şi software-ul de aplicaţii.  În această categorie 

Instanţele
judecătoreşti

1.405 servere

15.603 staţii de lucru şi 608 
notebook-uri

6.022 imprimante

946 multifuncţionale

alte echipamente de tehnică 
de calcul, reţea şi  comunicaţii

Parchetele (inclusiv 
DNA şi DIICOT)

1.226 servere

6.839 staţii de lucru şi 
notebook-uri

560 imprimante (doar la 
nivelul DNA şi DIICOT)

88 SAN-uri (nu include situaţie 
DNA şi DIICOT)

alte echipamente de tehnică 
de calcul, reţea şi comunicaţii

Sursa: Strategia de informatizare a sistemului judiciar pentru perioada 2010-2015 

DOTAREA CU TEHNICĂ DE CALCUL
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se includ sistemele de operare (care asigură interfaţa dintre calculator şi softul de aplicaţii), programele de 

reţea (care asigură comunicaţia dintre calculatoare) şi programele utilitare.  

În ceea ce priveşte dotarea cu pachete software de bază (de sistem) la nivelul sistemului judiciar, staţiile de 

lucru şi notebook-urile sunt prevăzute cu sisteme de operare în mare parte preinstalate (incluse în 

configuraţia standard) – Windows XP, un sistem de operare cunoscut pentru stabilitatea şi eficienţa sa.  

Programele utilitare de care dispun instanţele, parchetele şi serviciile de probaţiune sunt destinate 

efectuării de activităţi diverse precum diagnoza utilizării sistemului şi resurselor, protecţia antivirus, 

arhivarea documentelor, optimizarea sistemului, etc.  Astfel, pentru protecţia antivirus este utilizat 

Microsoft ForeFleit Antivirus, care este un pachet de securitate fiabil, conceput să protejeze computerele şi 

serverele de ameninţări precum spyware, viruşi şi programe rootkit. 

Alături de programele antivirus, programele de arhivare/dezarhivare sunt unele dintre cele mai utilizate 

programe utilitare.  La nivelul sistemului judiciar se utilizează cu preponderenţă soluţiile de 

arhivare/dezarhivare Open Source, acestea punând la dispoziţie cele mai importante facilităţi ale unui 

astfel de utilitar de arhivare/dezarhivare: crearea de volume de o anumită mărime pentru împărţirea 

fişierelor mari, alegerea calităţii compresiei, crearea de arhive care să se extragă singure (Self-extract), etc.      

Principala aplicaţie software specifică sistemului judiciar şi utilizată la nivelul instanţelor este aplicaţia 

ECRIS (Electronic Court Register Informational Systems), aceasta reprezentând un sistem de gestiune 

informatică a dosarelor, documentelor şi a tuturor informaţiilor legate de cazuri.  Parchetele utilizează în 

principal tot această aplicaţie, beneficiind însă de un modul special în vederea gestionării dosarelor şi 

lucrărilor specifice instrumentate la nivelul parchetelor.  Aplicaţia ECRIS conţine 3 module principale: 

modul de gestionare a informaţiilor despre dosare şi documente în instanţe, parchete şi servicii de 

probaţiune (CDMS – Content Document Management System), modul de repartizare aleatorie a dosarelor 

pe complete de judecată şi bază de legislaţie şi de jurisprudenţă (LLDS – Legal Library Documentation 

System).  Utilizarea ECRIS la nivelul tuturor instituţiilor din sistemul juridic permite standardizarea 

activităţilor şi procedurilor.   

La nivelul sistemului judiciar sunt foarte des utilizate diferite aplicaţii software legislative.  În funcţie de 

cerinţele hardware minime de îndeplinit de către calculatoarele pe care rulează aceste tipuri de aplicaţii, 

cele folosite cu preponderenţă sunt: 

- Eurolex – soft legislativ care permite accesul direct şi facil la baze de date complete şi corecte care 

cuprind legislaţia şi jurisprudenţa naţională şi comunitară 

- Lex Expert – se remarcă atât prin diversitatea şi eficienţa instrumentelor oferite pentru regăsirea 

informației dorite de către utilizatori, cât şi prin fiabilitatea şi ușurința în exploatare.  Conţine 5 

module care pot fi actualizate în mod frecvent: legislaţie, jurisprudenţă, acte recente (ultimele 

apariţii din Monitorul Oficial), programe noi (oferirea de noi facilităţi şi uniformizarea versiunilor 

de program instalate la un moment dat în ţară) şi acte interne (baze de date cu acte interne proprii la 

nivelul instituţiilor din sistemul judiciar care utilizează această aplicaţie  

- Lege 4 – instrument de lucru complex care conţine 4 module: Legislaţie şi Jurisprudenţă 

românească, Legislaţie şi Jurisprudenţă europeană, anunţuri privind achiziţiile publice, utilitare 

juridice.  Având informaţia structurată pe mai multe module, aplicaţia oferă informaţii legislative 
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complete, datorită modului în care actele normative în forma la zi sunt relaţionate cu jurisprudenţa, 

sinteze de drept, modele de contracte etc. 

1.2.(b). Analiza implicaţiilor de ordin financiar 

În prezent, instituţiile din cadrul sistemului judiciar sunt complet informatizate, personalul actual 

beneficiind de echipamente IT care permit derularea activităţilor în condiţii de eficienţă. 

Modificările aduse de Noile Coduri vor avea un impact direct asupra necesarului de resurse umane, iar 

modificarea numărului de personal din cadrul instituţiilor sistemului judiciar va conduce la modificări ale 

infrastructurii de IT.  În urma evaluării necesarului de resurse umane, se va lua decizia achiziţionării de 

echipamente IT suplimentare sau menţinerii numărului existent de echipamente. 

Achiziţionarea echipamentelor IT suplimentare va conduce la costuri cu următoarele elemente de tehnică 

de calcul: 

- Configuraţia de bază/standard - aceasta include unitatea centrală, unităţi optice, floppy-disk, 

monitor, tastatură, mouse, boxe şi sistem de operare;  

- Licenţa sistemului de operare (licenţă OEM) – costul acestei licenţe este în general inclus în costul 

configuraţiei de bază; 

- Programe utilitare - programe antivirus, programe de arhivare/dezarhivare, programe de asistenţă a 

sistemelor de operare etc; 

- Licenţe pentru aplicaţii juridice - Lex2000, Lege4, Legis, Eurolex, etc; 

- Costuri cu mentenanţa – mentenanţa infrastructurii IT poate fi asigurată prin achiziţionarea de 

servicii specializate externe, sau poate fi realizată intern, caz în care aceste costuri sunt zero; 

- Servicii acces internet – aceste costuri sunt incluse în costurile serviciilor de comunicaţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuratia de baza
si licenta 

sistemului de operare

Servicii acces internet Mentenanta

Licente aplicatii juridicePrograme utilitare
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Sursa: Prelucrarea datelor colectate de la beneficiar 

Costurile estimate pentru infrastructura IT au la bază costurile actuale înregistrate la nivelul instituţiilor 

(instanţe, servicii de probaţiune şi parchete) în funcţie de eventualele contracte-cadru încheiate pentru 

astfel de echipamente/servicii, luând în considerare şi preţurile actuale de pe piaţă.  De exemplu, 

Ministerul Public beneficiază de un contract încheiat între MCSI şi firma Microsoft în baza H.G. 

nr.460/2009, prin care software-ul de bază necesar este utilizat cu titlu gratuit.  Instanţele judecătoreşti sunt 

şi ele Beneficiare ale unui acord-cadru MCSI-Microsoft, programele folosite fiind doar declarate la MCSI, 

neefectuându-se plăţi din bugetul Ministerului de Justiţie pentru acestea. 

Având în vedere cele de mai sus, estimarea eventualelor costuri suplimentare totale pentru asigurarea 

infrastructurii IT presupune estimarea costurilor pentru fiecare element IT, în funcţie de necesarul 

suplimentar de personal (aceste informaţii nefiind disponibile la această dată) şi de costul unitar 

(costul/utilizator) estimat.  Această analiză se va realiza la nivelul fiecărei instanţe, serviciu de probaţiune 

şi parchet, în măsura în care necesarul de resurse umane se va putea determina pentru fiecare instituţie în 

parte. 

Spre exemplificare, prezentăm mai jos o machetă a tabelului privind estimarea costurilor cu infrastructura 

IT în cadrul ÎCCJ.  O analiză similară se va realiza şi la nivelul celorlalte instanţe, a serviciilor de 

probaţiune şi parchetelor, urmând ca rezultatele finale să fie prezentate sintetic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nivelul ÎCCJ, configuraţia de bază/standard include: unitate centrală, monitor, tastatură, mouse, boxe, 

sistem de operare de tip OEM, având un preţ unitar estimat de 3.000 RON (TVA inclus).  Sistemul de 

operare utilizat în prezent este Windows XP.  

Programele utilitare nu sunt incluse în pachetul de bază, tipurile de programe utilizate cu preponderenţă la 

nivelul ÎCCJ fiind: Antivirus Microsoft Forefleit, Microsoft Office, PDF Reader, programe 

arhivare/dezarhivare.  

Având în vedere faptul că Lege4 şi Eurolex sunt aplicaţiile software juridice utilizate cu preponderenţă la 

nivelul ÎCCJ, costul aferent licenţei a fost stabilit pe baza acestora. 

Serviciile de mentenanţă pentru bazele de date existente și sistemele de management sunt realizate intern.  

Pentru mentenanţa echipamentelor hardware de la nivelul ÎCCJ este necesar service extern, estimat la 

3.348 RON/lună. 

Serviciile de acces la internet sunt estimate la un cost unitar pentru un utilizator de 0,56 RON/lună. 

Elemente U.M. Cost unitar (RON) Necesar Perioada (luni) Cost total

Configuratia de baza/standard pax 3.000,00 N/A 0,00

Licenta sistem de operare pax 0,00 12 0,00

Programe utilitare pax 5,97 12 0,00

Licente aplicatii  juridice pax 25,54 12 0,00

Mentenanta pax 3.348,00 12 0,00

Servicii  acces internet pax 0,56 12 0,00

TOTAL pax 6.380,07 0 0,00
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1.3. Cheltuieli de personal 

1.3.(a). Prezentarea situaţiei actuale privind cheltuielile de personal 

Bugetul sistemului de instanțe și parchete din România cuprinde bugetul curţilor de apel, tribunalelor, 

tribunalelor specializate și al judecătoriilor (parte integrantă a bugetului Ministerului Justiției), bugetul 

Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), bugetul parchetelor (Ministerul Public) şi bugetul instanțelor și 

parchetelor militare (parte integrantă a Ministerului Apărării). 

În perioada 2008-2010, cheltuielile de personal au deţinut cea mai importantă pondere în bugetul total al 

justiţiei.  În valori absolute, la nivelul anului 2010, cheltuielile totale de personal ale instanțelor (mai puțin 

cele militare), parchetelor și ÎCCJ au reprezentat aproximativ 1,84 miliarde RON, în creștere cu 

aproximativ 30% comparativ cu anul anterior, dar cu numai 4% mai mari decât volumul cheltuielilor de 

personal aferente anului 2008.  Ponderea cheltuielilor de personal în bugetul justiţiei este covârşitoare: în 

anul 2010, cheltuielile cumulate de personal ale tuturor instanțelor (mai puțin cele militare) și parchetelor, 

precum și ale ÎCCJ, au reprezentat aproximativ 90% din bugetele cumulate ale tuturor instituțiilor anterior 

menționate, diferența de 10% fiind deținută de toate celelalte capitole bugetare: bunuri și servicii, 

transferuri, active fixe și reparații capitale.  Comparativ cu anii anteriori, ponderea cheltuielilor totale de 

personal în bugetele cumulate ale instanțelor (mai puțin cele militare) și parchetelor, precum și cel al ÎCCJ  

este în creștere: cu 4,5% față de anul 2009, respectiv cu aproximativ 3% raportat la anul 2008. 

 
 

Sursa: Bugetele anuale ale curtilor de apel, rapoartele anuale de activitate ale CSM si ale Ministerului Public  

La nivelul instanţelor din România (curţi de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii), mai puţin 

instanţele militare şi ÎCCJ, cheltuielile totale de personal au cunoscut o scădere de la 1,15 miliarde RON în 

2008 la 0,9 miliarde RON în anul următor, pentru ca în anul 2010 să crească la aproximativ 1,18 miliarde 

RON. 
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Sursa: Bugetele anuale ale curtilor de apel si rapoartele anuale de activitate ale CSM

Sursa: Bugetele anuale ale curtilor de apel si rapoartele anuale de activitate ale CSM

 Dacă se analizează ponderea cheltuielilor 

totale de personal ale instanţelor în totalul 

bugetelor acestora, se constată că aceasta a 

crescut de la aproximativ 87,8% în anul 

2008 la 90,5% în anul 2010.  Totodată, în 

perioada avută în vedere, ponderea 

cheltuielilor cumulate de personal ale 

instanţelor în bugetul total al Ministerului 

Justiţiei (inclusiv ANP)  s-a situat între 46% 

şi 50%.         

 

 

 

În totalul cheltuielilor cumulate de personal 

ale curţilor de apel, tribunalelor, tribunalelor 

specializate şi judecătoriilor, cheltuielile 

salariale băneşti deţin cea mai însemnată 

pondere, de aproximativ 78%-79%.  Pe lângă 

salariile de bază, procentaje semnificative în 

totalul cheltuielilor salariale băneşti sunt 

reprezentate de sporurile acordate pentru 

condiţii de muncă, premiile şi primele de 

vacanţă, alocaţiile pentru locuinţe, precum şi 

de alte sporuri şi drepturi salariale bănești.  

Contribuţiile la asigurările sociale de stat, 

şomaj şi asigurările sociale de sănătate 

reprezintă între 20% şi 21% din totalul 

cheltuielilor cumulate de personal ale 

instanţelor, în timp ce cheltuielile salariale în 

natură reprezintă între 0,1% şi 0,2% din 
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cheltuielile de personal. 

Din totalul alocaţiilor bugetare destinate cheltuielilor de personal ale instanţelor (curţi de apel, tribunale, 

tribunale specializate şi judecătorii), cele mai mari ponderi revin Curţii de Apel Bucureşti şi unităţilor din 

subordine (17%-18%), Curţii de Apel Craiova şi unităţilor din subordine (între 12% şi 14%), respectiv 

Curţii de Apel Cluj şi unităţilor din subordine (7%-8%).  La polul opus se află curţile de apel Târgu Mureş, 

Braşov, Constanţa şi Oradea, ponderea cheltuielilor de personal ale acestora în totalul cheltuielilor de 

personal ale instanţelor fiind de aproximativ 4%. 

  

Sursa: Bugetele anuale ale curtilor de apel  Sursa: Bugetele anuale ale curtilor de apel  

Dacă se compară ponderile cheltuielilor de personal ale fiecărei curţi de apel şi ale unităţilor din subordine 

în bugetul acestora, se constată că în cazul curţilor de apel Craiova, Galaţi, Timişoara, Piteşti şi Oradea 

ponderea cheltuielilor de personal în bugetele acestor instanţe ajunge la aproximativ 92%-93%, în timp ce 

în cazul curţilor de apel Alba, Bucureşti şi Iaşi, acelaşi indicator reprezintă aproximativ 84%-85% din 

bugetul acestor instanţe. 

În perioada 2008-2010, cheltuielile totale de personal ale ÎCCJ au scăzut de la 78,3 milioane RON în anul 

2008 la aproximativ 69,3 milioane RON în anul următor, pentru ca în 2010 să ajungă la 65,4 milioane 

RON.  Totodată, în aceeaşi perioadă, ponderea cheltuielilor de personal a ÎCCJ în bugetul total al instituţiei 

s-a diminuat de la 91,8% în 2008 la 89,1% în 2010. 

 

 

Sursa: Bugetele anuale ale ICCJ  Sursa: Bugetele anuale ale ICCJ  
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În totalul cheltuielilor de personal ale ÎCCJ, 

cheltuielile salariale bănești deţin cea mai însemnată 

pondere, de aproximativ 78%-79%.  Salariile de 

bază, premiile, primele de vacanţă şi sporurile deţin 

procente semnificative în totalul cheltuielilor 

salariale bănești.  Contribuţiile la asigurările sociale 

de stat, şomaj şi asigurările sociale de sănătate 

reprezintă aproximativ 21% din totalul cheltuielilor 

de personal ale ÎCCJ. 

Sursa: Bugetele anuale ale ICCJ
 

În ceea ce priveşte parchetele, cheltuielile totale de personal au scăzut de la aproximativ 557 milioane 

RON în 2009 la 469 milioane RON în 2009, în timp ce în anul 2010 acestea au crescut la aproximativ 598 

milioane RON.  În aceeaşi perioadă, ponderea cheltuielilor de personal în totalul bugetului parchetelor a 

cunoscut o evoluţie similară: diminuare în 2009 comparativ cu anul precedent (82% în 2009 faţă de 83% în 

2008), urmată de o creştere în 2010 la aproximativ 87%. 

     
 

Sursa: Rapoartele anuale de activitate ale Ministerului Public  Sursa: Rapoartele anuale de activitate ale Ministerului Public  

Cheltuielile de personal ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 

Terorism (DIICOT) au crescut în perioada 2008-2010 de la 49 milioane RON la aproximativ 61 de 

milioane RON, în timp ce cheltuielile de personal ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au crescut 

de la 63 milioane RON la 64 milioane RON. 
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Sursa: Rapoartele anuale de activitate ale Ministerului Public  Sursa: Rapoartele anuale de activitate ale Ministerului Public  

Analizând ponderea cheltuielilor totale de personal în totalul bugetelor acestor instituţii, se constată că în 

cazul DIICOT aceasta a scăzut de la aproximativ 89,0% în anul 2008 la 82,3% în anul 2010, în timp ce în 

cazul DNA ponderea cheltuielilor totale s-a menţinut relativ constantă, în jurul a 86%. 

     

 

Sursa: Rapoartele anuale de activitate ale Ministerului Public  Sursa: Rapoartele anuale de activitate ale Ministerului Public  

1.3.(b). Analiza implicaţiilor de ordin financiar 

Estimarea cheltuielilor de personal presupune determinarea cheltuielilor salariale aferente fiecărei categorii 

de personal (judecători, grefieri, personal conex, procurori, personal de probaţiune) ca urmare a adoptării 

Noilor Coduri.  Pe baza numărului actual şi estimat al fiecărei categorii de personal (ultimul indicator 

nefiind disponibil la data elaborării acestui Raport), se va determina variaţia personalului la nivelul fiecărei 

instanţe judecătoreşti, precum şi la nivelul parchetelor de pe lângă acestea.  Variaţia cheltuielilor de 

personal la nivelul fiecărei instanţe şi a fiecărui parchet de pe lângă acestea va fi determinată avându-se în 

vedere salariul mediu brut raportat la nivelul fiecărei instanţe şi modificările de personal generate de 

adoptarea Noilor Coduri. 

Pentru exemplificarea raţionamentului avut în vedere, prezentăm mai jos macheta tabelului privind 

estimarea cheltuielilor de personal aferente judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Cluj.  În măsura în care 

va fi posibilă estimarea resurselor umane la nivelul fiecărei instituţii, o astfel de analiză va fi efectuată 

pentru fiecare categorie de personal (judecători, grefieri, procurori, personal conex) la nivelul fiecărei curţi 
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de apel/ fiecărui parchet de pe lângă curțile de apel.  Similar, rezultatele finale vor fi prezentate sintetic la 

nivelul fiecărui tip de instanţă (judecătorii, tribunale, curţi de apel, ÎCCJ și parchetele de pe lângă 

instanţele judecătoreşti). 

 

 

Nr. crt. CA Cluj

Numarul curent 

de judecatori (1)

Numarul estimat 

de judecatori (2)

Variatia de 

personal (3 = 2-1)

Salariul mediu 

brut (RON) (4)

Total cheltuieli de 

personal (5 = 3 x 4)

1 Curtea de Apel Cluj 39 39 6.829                    266.331

2 Tribunalul Cluj 38 38 9.250                    351.500

3 Judecatoria Cluj Napoca 36 36 7.333                    263.988

4 Judecatoria Dej 6 6 7.333                    43.998

5 Judecatoria Gherla 8 8 7.333                    58.664

6 Judecatoria Turda 10 10 7.333                    73.330

7 Judecatoria Huedin 6 6 7.333                    43.998

8 Tribunalul Bistrita-Nasaud 20 20 9.250                    185.000

9 Judecatoria Bistrita 18 18 7.333                    131.994

10 Judecatoria Nasaud 8 8 7.333                    58.664

11 Judecatoria Beclean 4 4 7.333                    29.332

12 Tribunalul Salaj 12 12 9.250                    111.000

13 Judecatoria Zalau 8 8 7.333                    58.664

14 Judecatoria Jibou 4 4 7.333                    29.332

15 Judecatoria Simleu Silvaniei 2 2 7.333                    14.666

16 Tribunalul Maramures 26 26 9.250                    240.500

17 Judecatoria Baia Mare 24 24 7.333                    175.992

18 Judecatoria Sighetu Marmatiei 7 7 7.333                    51.331

19 Judecatoria Dragomiresti 3 3 7.333                    21.999

20 Judecatoria Somcuta Mare 2 2 7.333                    14.666

21 Judecatoria Targu Lapus 2 2 7.333                    14.666

22 Judecatoria Viseu de Sus 5 5 7.333                    36.665

TOTAL 288 0 288 2.276.280

Cheltuieli de personal (judecatori) la nivelul CA Cluj
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1.4. Analiza implicaţiilor financiare ale Noilor Coduri asupra sistemul de asistenţă 

judiciară.  Identificarea modificărilor principale ale Noilor Coduri asupra 

sistemului asistenţei judiciare 

1.4.(a). Dispoziţii în materie penală cu potenţial impact asupra sistemului de asistenţă 

judiciară 

(i). Prevederi generale referitoare la rolul avocatului în procesul penal şi 

modalitatea de exercitare a acestuia (art 88, 89, 92 NCPP) 

Reglementările incluse în NCPP referitoare la asistenţa şi reprezentarea prin avocat în cadrul procesului 

penal se fundamentează pe o concepție nouă, recunoscându-se avocatului calitatea de participant la 

procesul penal.  

Fără a aduce modificări semnificative în această materie față de reglementarea anterioară, prevederile 

NCPP sunt mai detaliate și mai riguroase, enumerând în mod explicit drepturile avocatului pentru toată 

durata procedurilor în materie penală, dintre care menționăm respectiv dreptul de a asista la efectuarea 

actelor de urmărire penală, dreptul de a fi încunoştinţat cu privire la efectuarea actului de urmărire penală; 

dreptul de acces la dosarul cauzei în timpul urmăririi penale; dreptul de a asigura apărarea în faţa 

judecătorului de drepturi şi libertăţi, precum şi în cadrul procedurii de cameră preliminară; dreptul de a-i fi 

acordate timpul şi înlesnirile necesare pentru pregătirea apărării; dreptul de a formula apel sub aspectul 

amenzilor și onorariilor; obligațiile în materia confidențialității și conflictului de interese etc.  

Cu titlul de noutate, textul reglementează condițiile de exercitare a dreptului de a lua contact cu avocatul 

(art.89 alin.(2)).  Legiuitorul realizează o echilibrare a intereselor implicate, recunoscând, pe de o parte, 

dreptul suspectului sau inculpatului reținut sau arestat la respectarea privilegiului avocat-client.  Pe de altă 

parte, legiuitorul instituie și restricțiile exercițiului dreptului, justificate de necesitatea de a asigura buna 

desfășurare a procesului, prevăzând că titularii dreptului trebuie respecte măsurile de supraveghere vizuală, 

pază și securitate. 

Aceste dispoziții care reglementează condiţiile de acordare a asistenţei juridice în cadrul procesului penal 

au incidenţă şi în cazul acordării asistenţei juridice din oficiu.  Astfel, toate prevederile care reglementează 

în general condiţiile de asigurare a comunicării avocat-client, inclusiv drepturile recunoscute și îndatoririle 

ce incumbă avocatului pe parcursul procesului penal, se aplică în mod corespunzător cazurilor în care este 

furnizată asistenţa juridică din oficiu, fără ca noua reglementare să modifice în mod semnificativ cazurile 

de asistență juridică obligatorie prevăzute în CPP, la care se adaugă cazurile de asistență juridică 

obligatorie asociate noilor instituții reglementate de NCPP. 

În materia asistenței juridice asigurate de avocat din oficiu, noua reglementare introduce, cu caracter de 

noutate dreptul suspectului/inculpatului, respectiv al apărătorului din oficiu, precum și obligația corelativă 

a organelor judiciare, de a asigura acestuia din urmă „un termen rezonabil și înlesnirile necesare pentru 

pregătirea unei apărări efective” (art.91 alin.(2)), termen care nu poate fi mai mic de 3 zile în faza de 

judecată. 

Tot cu titlul de noutate, menționăm asistența juridică obligatorie a persoanei vătămate sau părții civile, 

atunci când aceasta este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă 

(art.93 alin.(2)), în procedura luării măsurii controlului judiciar de către procuror (art.212 alin.(6)), în 
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procedura luării măsurii arestului la domiciliu (art.220 alin.(3)), la încheierea acordului de recunoaștere a 

vinovăției (art.480 alin.(2)). 

De asemenea, noile dispoziţii în materia contestaţiilor la măsurile preventive dispuse de judecătorul de 

cameră preliminară împotriva inculpatului (art.205 alin.(8)) prevăd obligaţia de a asigura acestuia asistenţa 

juridică în condiţiile legii, la cerere ori din oficiu.  Prin urmare, în aceste situaţii, dacă inculpatul nu şi-a 

ales avocat, vor fi incidente dispoziţiile privind asistenţa juridică din oficiu, în vederea asigurării 

drepturilor sale procesuale.  Observăm însă că asistența juridică nu este obligatorie, potrivit art.206 NCPP, 

în materia contestațiilor la măsurile preventive luate în cursul judecății. 

Apărătorul din oficiu are obligația de a asigura o asistență juridică efectivă și concretă, scop în care 

desemnarea să se face de către organele judiciare, în principiu, pentru toată durata procedurilor.  Mandatul 

acordat apărătorului din oficiu încetează în cazul desemnării de către organele judiciare a unui nou avocat 

din oficiu (dacă circumstanțele cauzei o impun), sau în cazul în care se acordă mandat unui apărător ales. 

În aceste condiţii, implementarea acestor reglementări la nivelul acordării asistenţei juridice din oficiu, 

presupune identificarea bazei materiale, a tehnicilor de supraveghere de la distanţă şi a logisticii necesare 

pentru a asigura o respectare corespunzătoare a condiţiilor impuse de lege.  Impactul financiar al aplicării 

acestor prevederi este însă dificil de estimat în baza datelor deţinute până în prezent. 
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1.4.(b). Dispoziţii în materie civilă cu potenţial impact asupra sistemului de asistenţă 

judiciară (art.13, 83, 478, 480 NCPC) 

Conform NCPC, în recurs, părţile nu vor mai putea formula cereri şi concluzii personal, ci numai prin 

avocat sau prin consilier juridic (cu excepţiile prevăzute de art.13 alin.(2) NCPC).  În măsura în care 

recurentul nu poate face faţă cheltuielilor pe care le presupune formularea şi susţinerea acestei căi 

extraordinare de atac fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale, acesta poate beneficia de 

asistenţă juridică.   

Instituirea obligaţiei formulării şi susţinerii recursului de către avocat, cu excepţiile prevăzute de art.13 

alin.(2) NCPC,  ar putea determina părţile care dispun de o situaţie materială dificilă să solicite instanţelor 

asigurarea ajutorului public judiciar, pentru a-şi putea exercita dreptul de a apela la toate căile de atac 

disponibile.  

Menţionăm că, pentru a proteja dreptul de acces efectiv la justiţie al justiţiabililor, Proiectul LPA NCPC 

preconizează modificarea dispoziţiilor O.U.G. nr.51/2008, prevăzând că, dacă hotărârea pronunţată în 

cauza pentru care s-a încuviinţat ajutorul public judiciar este supusă recursului, ajutorul public judiciar 

acordat în etapa procesuală imediat anterioară se extinde de drept pentru redactarea cererii şi a motivelor 

de recurs, precum şi pentru exercitarea şi susţinerea acestuia.  Hotărârea pronunţată, cu drept de recurs, 

însoţită de copia încheierii de încuviinţare a ajutorului public judiciar, se comunică de îndată baroului de 

avocaţi în vederea verificării şi confirmării sau, dacă este cazul, desemnării unui avocat cu drept de a pleda 

în faţa instanţei de recurs.  De la data confirmării sau desemnării avocatului va începe să curgă un nou 

termen pentru exercitarea căii de atac a recursului. 

În egală măsură, Proiectul LPA NCPC prevede că cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar în 

vederea exercitării unei căi de atac se adresează instanţei a cărei hotărâre se atacă, iar prin introducerea 

cererii pentru acordarea ajutorului public judiciar, termenul pentru exercitarea căii de atac se întrerupe, o 

singură dată, dacă solicitantul depune, în termen de cel mult 10 zile, înscrisurile doveditoare.  De la data 

comunicării încheierii prin care s-a soluţionat cererea de ajutor public judiciar ori, după caz, de la data 

comunicării încheierii prin care s-a soluţionat cererea de reexaminare, începe să curgă un nou termen 

pentru exercitarea căii de atac. 

Având în vedere modificările preconizate ale cadrului legal aplicabil precum şi dificultatea estimării 

frecvenței exercitării caii de atac a recursului, în opinia Consultantului, este dificilă cuantificarea ex ante a 

impactului direct al acestor prevederi. 

(i). Prezentarea situaţiei actuale privind sistemul de asistenţă judiciară 

(a) Componentele sistemului de asistenţă judiciară 

Rolul asistenţei judiciare, ca dimensiune a dreptului la apărare, este de asigura acces la justiţie oricărei 

persoane fizice care nu dispune de mijloace financiare suficiente, pentru realizarea unor drepturi sau 

interese legitime, fără a pune în pericol întreţinerea sa sau a familiei sale.  Majoritatea statelor europene173 

                                                      

 

173 34 de state europene (între care Franţa, Anglia, Spania, Portugalia, Italia, Ungaria, Cehia, Bulgaria, România) acordă asistenţă 

judiciară atât în fază contencioasă, cât şi în fază pre-contencioasă sub formă de asistenţă extrajudiciară, atât în materie penală, cât 

şi în alte materii decât cea penală.  La polul opus, se află state precum Azerbaijan şi Ucraina în care funcţionează sisteme de 

asistenţă judiciară exclusiv în cauze penale. 
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promovează acordarea asistenţei judiciare oricărei persoane care nu dispune de resurse suficiente, atunci 

când aceasta asistenţă este necesară pentru a asigura accesul efectiv la justiţie, atât în cauze penale cât şi în 

alte tipuri de cauze. 

Pentru a asigura dreptul la un proces echitabil precum şi pentru garantarea accesului egal la actul de 

justiţie, statul roman acordă asistenţă judiciară atât în materie penală cât şi în alte tipuri de cauze, atât în 

fază contencioasă cât şi în fază pre-contencioasă, sub forma asistenţei extrajudiciare.  Asistenţa judiciară în 

cauze civile, comerciale, administrative, de muncă şi asigurări sociale, precum şi în alte cauze, cu excepţia 

celor penale, se asigură de statul român sub forma ajutorului public judiciar, în conformitate cu prevederile 

O.U.G. nr.51/2008.  

Asistenţa judiciară se acordă în principal cu privire la reprezentarea legala în cadrul proceselor derulate în 

faţa instanţelor judecătoreşti a persoanelor prezumate a se afla într-o situaţie de dificultate financiară 

prestabilită de lege.  Totuşi, în anumite situaţii, acordarea de consultaţii juridice este suficientă pentru a 

soluţiona problemele legale întâmpinate.  În astfel de cazuri, persoanele în situaţii de dificultate financiară 

pot solicita asistenţă extrajudiciară în condiţiile legii.  

Având în vedere cele de mai sus, se pot distinge următoarele componente ale sistemului de asistenţă 

judiciară în România: 

- În funcţie de materia în care este acordată asistenţa judiciară: (i) asistenţa judiciară în materie penală 

(aşa-numita „asistenţă juridică din oficiu”), şi (ii) cea acordata în alte cauze decât cele penale (civile, 

comerciale, administrative, de munca şi asigurări sociale etc.), respectiv ajutorul public judiciar; 

- În funcţie de stadiul în care se acordă: (i) ajutorul public judiciar care poate fi acordat în vederea 

apărării drepturilor şi intereselor legitime în justiţie, în faza contencioasă, şi (ii) ajutorul public 

judiciar care poate fi acordat în vederea apărării unor drepturi şi interese legitime pe cale 

extrajudiciară, pentru prevenirea unui litigiu. 

Datele obținute până la data elaborării acestui Raport nu permit analizarea ponderii cauzelor în care a fost 

asigurată asistenţă juridică în materie penală, în totalul cazurilor de asistenţă judiciară.  Lipsa datelor face 

imposibilă calcularea ponderii cazurilor de ajutor public judiciar acordat în vederea apărării unor drepturi 

şi interese legitime în faza contencioasă şi, respectiv pentru prevenirea unui litigiu, în faza pre-

contencioasă, în totalul cazurilor de ajutor public judiciar. 

                                                                                                                                                                             

 

 

Acordarea asistenţei judiciare în materie penală se realizează la nivele diferite în statele europene.  În San Marino, asistenţa 

judiciară este asigurată prin instituţia Avocatului Statului, care are calitatea de apărător al drepturilor inculpatului în procesul 

penal.  Prin raportare la fazele procesului penal, asistenţa judiciară poate fi asigurată exclusiv pe durata fazei de cercetare penala 

(în state precum Estonia, Ucraina) sau unei categorii mai restrânse sau mai largi de Beneficiari (în Franţa, San Marino sau Suedia 

acesta este acordat victimelor infracţiunilor).  

În alte cauze decât cele penale, asistenţa judiciară este acordată diferit, în funcţie de tipurile de cauze.  În state precum Estonia sau 

Franţa, pot beneficia de asistenţă judiciară persoane în dificultate financiară în cauze civile sau administrative.  În alte state 

europene, tipurile de cauze în cadrul cărora poate fi acordată asistenţă judiciară sunt mai limitate.  În Georgia, spre exemplu, 

asistenţa judiciară este limitată în cauzele administrative implicând situaţii de incapacitate de exerciţiu sau tratament psihiatric 

obligatoriu. 
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Situația pe scurt a informațiilor privind asistența judiciară care au fost solicitate de Consultant și la care 

până la data elaborării acestui Raport nu s-a primit răspuns, sau s-au obținut informații parțiale, este 

rezumată mai jos: 

- Curţile de apel de la Timișoara și Oradea împreună cu instanțele arondate nu au furnizat date; 

- La solicitările de completare si clarificare formulate de Consultant, ÎCCJ precum și curţile de apel 

Craiova, Târgu Mureș, Ploiești, Iași, împreună cu instanțele arondate nu au furnizat date complete, 

care să permită stabilirea ponderii cauzelor în cadrul cărora s-a asigurat asistență juridică din oficiu 

în materie penală din totalul cauzelor în care s-a acordat asistență judiciară; 

- Majoritatea tribunalelor (Neamț, Brașov, Covasna, TMFB, Constanța, Galați, Iași, Bihor, Satu 

Mare, Tribunalul Comercial Argeș, Vâlcea, Prahova, Suceava, Alba, Hunedoara, Sibiu)  au răspuns 

la cel puțin una din categoriile de informații/clarificări referitoare la asistența juridică, menționând 

că nu dețin evidențe sau nu pot determina datele solicitate.  Tribunalul Tulcea a comunicat că nu 

deține evidenţe separate ale dosarelor în care părţile au beneficiat de ajutor public judiciar.  Această 

instanță nu a furnizat date la niciuna din solicitările formulate; 

- Din judecătoriile care au răspuns solicitărilor de date și clarificări formulate de Consultant, 28  (și 

anume cele din Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Rădăuți, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Carei, 

Negrești Oaș, Oradea, Galați, Tecuci, Târgu Bujor, Liești, Constanța, Cluj Napoca, Judecătoria 

Sector 2 si Judecătoria Sector 4, Întorsura Buzăului, Sfântu Gheorghe, Brașov, Moinești, Sibiu, 

Petroșani, Deva, Câmpeni, Sebeș, Blaj, Aiud, Alba) au precizat că nu dețin evidențe cu privire la cel 

puțin una din categoriile de date solicitate.  Judecătoriile Iaşi și Hârlău au comunicat că ţin o 

evidență a cererilor de ajutor public judiciar și nu pot comunica datele solicitate; 

- Cu privire la situațiile de asistență extrajudiciară, Uniunea Naţională a Barourilor din România nu a 

răspuns la solicitarea de informații până la data elaborării acestui Raport. 

(b) Asistenţă juridică din oficiu în materie penală 

În materie penală, asistenţa juridică se acordă, din oficiu, pe tot parcursul procesului penal în următoarele 

situaţii: 

(a) în cazurile de asistență juridică obligatorie: când învinuitul sau inculpatul este minor, internat într-

un centru de reeducare sau într-un institut medical educativ, când este reţinut sau arestat chiar în altă 

cauză, când faţă de acesta a fost dispusă măsura de siguranţă a internării medicale sau obligarea la 

tratament medical sau când organul de urmărire penală sau instanţa apreciază că învinuitul ori 

inculpatul nu şi-ar putea face singur apărarea, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege; în cursul 

judecății, în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă 

sau pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare; 

În cazurile de mai sus, asistența juridică se mai acordă dacă apărătorul ales nu se prezintă nejustificat la 

data stabilită pentru efectuarea unui act de urmărire penală sau la termenul de judecată fixat şi nici nu 

asigură substituirea, pleacă sau refuză să efectueze apărarea.  În aceste situații, acordarea asistenţei juridice 

nu este condiţionată de situaţia materială a învinuitului sau inculpatului. 

(b) când organul judiciar apreciază că din anumite motive partea vătămată, partea civilă sau partea 

responsabilă civilmente nu şi-ar putea face singură apărarea. 
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Prevederile CPP sunt completate în această materie de dispoziţiile Legii nr.211/2004.  Conform acestui act 

normativ, următoarele categorii de victime beneficiază de asistenţă juridică, independent de situaţia 

materială:  

- persoanele asupra cărora a fost săvârşită o tentativă la infracţiunile de omor, omor calificat şi omor 

deosebit de grav, o infracţiune de vătămare corporală gravă, o infracţiune intenţionată care a avut ca 

urmare vătămarea corporală gravă a victimei, o infracţiune de viol, act sexual cu un minor şi 

perversiune sexuală;  

- soţul, copiii şi persoanele aflate în întreţinerea persoanelor decedate prin săvârşirea infracţiunilor de 

omor, omor calificat şi omor deosebit de grav, precum şi a infracţiunilor comise cu intenţie au avut 

ca urmare moartea persoanei.  

Pe lângă cele două categorii de victime de mai sus, asistenţa juridică poate fi acordată, la cerere, şi 

victimelor altor tipuri de infracţiuni, care dispun de o situaţie financiară precară (venitul lunar pe membru 

de familie al victimei este cel mult egal cu salariul de bază minim brut pe ţară).  

Conform celor prezentate mai sus, datele furnizate până în prezent nu ne permit o evaluare a cuantumului 

sumelor acordate în cadrul sistemului de asistenţă juridică în cauze penale.  De asemenea, în lipsa unei 

evidenţe clare a numărului de dosare în care a fost acordată asistenţă juridică în materie penală în prezent, 

nu poate fi stabilit un cost mediu pe dosar a asistenţei juridice acordate de stat în materie penală. 

(c) Ajutorul public judiciar – Forme şi condiţii de acordare 

Conform O.U.G. nr.51/2008, ajutorul public judiciar poate fi acordat în următoarele forme: 

- Asistenţa prin avocat - plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistenţei juridice şi, după 

caz, a apărării, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept sau interes 

legitim în justiţie sau pentru prevenirea unui litigiu; 

- Plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului, dacă această plată este 

în sarcina celui care solicită ajutorul public judiciar; 

- Plata onorariului executorului judecătoresc; 

- Scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege. 

 1. La nivelul judecătoriilor 

În baza datelor furnizate de 1 15 din totalul de 179 judecătorii la nivelul întregii țări pentru anul 

2010, se poate constata faptul că cea mai mare pondere în totalul numărului de cauze în cadrul cărora au 

fost formulate cereri de ajutor public judiciar este reprezentată de cauzele în care s-a solicitat ajutor public 

judiciar sub forma scutirilor, reducerilor, eșalonărilor sau amânărilor de la plata taxei judiciare de timbru.  

Acestea reprezintă aproximativ 80% din totalul cauzelor în cadrul cărora s-a solicitat ajutor public judiciar. 
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Ponderea cauzelor în care au fost formulate cereri de 

ajutor public judiciar sub celelalte forme este în mod 

corespunzător mai redusă, respectiv de 6,5% pentru 

cauzele în care s-a solicitat asistenţa prin avocat şi  

de 13,5% pentru cele în care s-au formulat cereri de 

ajutor public judiciar sub forma plăţii onorariului 

expertului, traducătorului sau interpretului.  Din 

totalul cererilor de ajutor public judiciar formulate la 

nivel de judecătorii, 67% au fost admise. 

 

 2. La nivelul tribunalelor 

În baza datelor furnizate de 30 din totalul de 49 de tribunale, la nivelul întregii ţări pentru anul de referinţă 

2010, se poate constata că cea mai mare pondere o au, şi în această situaţie, cauzele în care s-a solicitat 

ajutor public judiciar sub forma scutirilor, reducerilor, eşalonărilor sau amânărilor de la plata taxei 

judiciare de timbru.  Acestea reprezintă 76,5% din totalul cauzelor în cadrul cărora s-a solicitat ajutor 

public judiciar.  Au fost excluse din analiză un număr de 13 tribunale care nu au furnizat în timp util datele 

solicitate de Consultant referitoare la sistemul de asistenţă judiciară, și anume: Mureş, Harghita, Timiş, 

Arad, Caraş Severin, Bihor, Satu Mare, Cluj, Bistriţa Năsăud, Sălaj, Constanţa, Maramureş și Tulcea. 

De asemenea, întrucât bugetul instanţelor militare este inclus în bugetul Ministerului Apărării Naţionale, 

au fost excluse din analiza de impact următoarele instanţe: Tribunalul Militar Bucureşti, Tribunalul Militar 

Teritorial Bucureşti, Tribunalul Militar Cluj Napoca, Tribunalul Militar Iaşi, Tribunalul Militar Timişoara. 
 

Ponderea cauzelor în care au fost formulate cereri 

de ajutor public judiciar sub celelalte forme este 

de 15,8% pentru cauzele în care s-a solicitat 

asistenţa prin avocat, şi respectiv de 7,7% pentru 

cele în care s-au formulat cereri de ajutor public 

judiciar sub forma plăţii onorariului expertului, 

traducătorului sau interpretului.  La nivel de 

tribunale, din totalul de cereri de ajutor public 

judiciar formulate, aproximativ 60% au fost 

admise. 

Dintre acestea, cea mai mare parte, în procentaj de aproximativ 42%, este reprezentată de cererile 

formulate şi admise în vederea asigurării ajutorului public judiciar în faza de recurs, contestaţii în anulare 

si revizuire.  Ponderea cererilor formulate şi admise de ajutor public judiciar în primă instanţă este de 

38,86%, iar în faza de apel este de  19,14%. 

 3. La nivelul curţilor de apel 

Din totalul de 15 curţi de apel la nivelul întregii ţări, doar 10 au răspuns până în prezent la solicitarea de 

date formulată de Consultant cu privire la sistemul de asistenţă judiciară.  În baza setului de date furnizate 

la nivelul anului 2010, se poate constata că cea mai mare pondere în totalul numărului de cazuri în cadrul 

cărora au fost formulate cereri de ajutor public judiciar o reprezintă cauzele în cadrul cărora s-a solicitat 
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ajutor public judiciar sub forma scutirilor, reducerilor, eşalonărilor sau amânărilor de la plata taxei 

judiciare de timbru.  Acestea reprezintă 86,3% din totalul cauzelor în cadrul cărora s-a solicitat ajutor 

public judiciar.  Au fost excluse din analiză un număr de 4 curți de apel care nu au furnizat în timp util 

datele și clarificările solicitate de Consultant referitoare la sistemul de asistență judiciară, și anume: Cluj, 

,Timișoara, Oradea și Constanța. 

Curtea Militară Bucureşti a fost de asemenea exclusa din analiza de impact, întrucât bugetul acesteia este 

inclus în bugetul Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Ponderea cauzelor în care au fost formulate cereri 

de ajutor public judiciar sub forma asistenţei prin 

avocat este de 13,5%.  Numărul cauzelor în care s-

a solicitat ajutor public judiciar sub forma 

onorariilor expertului, traducătorului sau 

interpretului este nesemnificativ prin raportare la 

restul formelor. 

La nivel de curţi de apel, din totalul de cereri de 

ajutor public judiciar, 65% au fost admise.  

Dintre acestea, cea mai mare parte, în procentaj de aproximativ 75,77%, este reprezentată de cererile 

formulate şi admise în vederea asigurării ajutorului public judiciar în faza de recurs, contestaţii în anulare 

şi revizuire.  Ponderea cererilor formulate şi admise de ajutor public judiciar în primă instanță este de 

7,15%, iar în faza de apel 17,08%. 

Spre deosebire de asistenţa din oficiu în materie penală, care se acordă tuturor persoanelor aflate în 

cazurile de asistenţă din oficiu obligatorie, ajutorul public judiciar se acordă în funcţie de situaţia materială 

a solicitantului.  Situaţia materială se apreciază în funcţie de sursele de venit ale acestuia şi ale membrilor 

familiei sale.  Conform O.U.G. nr.51/2008, se consideră că se afla într-o situaţie materială care impune 

acordarea ajutorului public judiciar de către stat persoanele cu un venit mediu lunar net pe membru de 

familie sub 500 RON, respectiv între 500 şi 800 RON, în ultimele două luni anterioare formulării cererii.  

Pentru aceste două categorii de venituri, statul poate suporta integral, respectiv 50% din contravaloarea 

ajutorului public judiciar, fără însă a depăşi în niciunul din cazuri suma maximă echivalentă de 12 salarii 

minime brute pe ţară. 

Pe lângă cele două categorii de beneficiari de mai sus, legea acordă posibilitatea oricărei persoane de a 

accesa sistemul de ajutor public judiciar, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de 

natură să-i limiteze accesul efectiv la justiţie.  În condiţiile legii, instanţa de judecată este competentă să 

soluţioneze cererile de ajutor public judiciar, după administrarea probelor considerate necesare. 

În contextul dificultăţilor generate de situaţia economică actuală şi având în vedere resursele limitate la 

dispoziţia Ministerului Justiţiei pentru finanţarea activităţii de asistenţă juridică acordată de stat, a fost 

promovat proiectul de lege nr.244/2011 pentru modificarea O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorul public 

judiciar în materie civilă.  În forma adoptată de Senat la data de 30 mai 2011, acest proiect de lege 

cuprinde următoarele prevederi principale:  

- diminuarea plafonului maxim de venit sub care justiţiabilii sunt eligibili pentru acordarea acestei 

forme de sprijin din partea statului (de la 500 lei venit mediu net lunar pe membru de familie la 200 
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lei venit mediu net lunar pemembru de familie, pentru avansarea a 100% din suma necesară pentru 

cheltuielile procesuale ale justiţiabilului, şi, respectiv de la 800 lei la 400 lei/membru de familie 

pentru avansarea a 50% din această sumă);  

- reducerea plafonului maxim în limita căruia se acordă ajutor public judiciar, de la echivalentul a 12 

salarii minime brute pe ţară la 3 salarii minime brute pe ţară.  

În măsura în care acest proiect de act normativ va fi adoptat şi va intra în vigoare, va conduce la o 

restrângere a categoriei beneficiarilor eligibili pentru această formă de ajutor şi, implicit, la diminuarea 

necesarului de fonduri la bugetul Ministerului Justiţiei aferent acestor tipuri de cheltuieli. 

 
 

Din datele furnizate până în prezent de Beneficiar 

referitor la asigurarea asistenţei prin avocat în 

diferite faze procesuale, se poate remarca o 

pondere mai mare a asistenţei prin avocat în faza 

de recurs, contestaţie în anulare şi revizuire, faţă 

de aceeaşi formă de ajutor public judiciar la 

nivelul judecării cauzei în prima instanţă, 

respectiv în apel.  

Sistemul de asistenţă judiciară este conceput exclusiv pentru a asigura accesul la justiţie în vederea apărării 

unor drepturi şi interese legitime.  Pentru a limita abuzurile de drept procesual prin utilizarea sistemului de 

asistenţă judiciară, legislaţia specifică stabileşte o serie de mecanisme menite a descuraja accesarea acestui 

sistem în alte scopuri decât cele cu caracter legitim, după cum urmează: 

- Respingerea cererii de acordare a ajutorului public judiciar în anumite cazuri stabilite de lege: (i) 

când ajutorul judiciar este solicitat abuziv, (ii) când costul său estimat este disproporţionat faţă de 

valoarea cauzei, (iii) când nu se solicită pentru apărarea unui interes legitim ori se solicită pentru o 

acţiune care contravine ordinii publice sau celei constituţionale, (iv) în cazul în care solicitantul a 

refuzat anterior începerii procesului să urmeze o procedură de mediere în măsura în care acest lucru 

era posibil. 

- Cointeresarea persoanei asistate prin suportarea în parte a propriilor costuri procesuale, precum şi 

plata cheltuielilor de judecată celeilalte părţi, când partea asistată pierde procesul; 

- Încurajarea soluţionării litigiilor prin mediere – inclusiv prin suportarea costului onorariului 

mediatorului ca formă a asistenţei extrajudiciare. 

(d) Finanţarea sistemului de asistenţă juridică 

Finanţarea activităţii de acordare a ajutorului public judiciar şi a sistemului de asistenţă juridică în materie 

penală se realizează în prezent prin alocări de la bugetul de stat. 

(e) Diminuarea surselor de venit destinate finanţării sistemului de 

ajutor public judiciar şi de asistenţă juridică ca efect al 

modificărilor aduse Legii nr.146/1997, prin Legea nr.76/2009 
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Restrângerea semnificativă a surselor de finanţare a sistemului de ajutor public judiciar şi asistenţă juridică 

a intervenit în aprilie 2009, prin intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii nr.146/1997, prin Legea 

nr.76/2009 pentru aprobarea O.U.G. nr.75/2008174. 

Din analiza datelor furnizate de Beneficiar, în 2009, ponderea veniturilor provenind din taxa judiciară de 

timbru era de 59% din totalul veniturilor la bugetul de stat rezultate din exercitarea actului de justiţie.  

În temeiul acestui act normativ, sursele de finanţare pentru sistemul de ajutor public judiciar şi sistemul de 

asistenţă juridică au fost diminuate, atât prin excluderea integrală din cadrul acestora a sumelor provenind 

din taxele judiciare de timbru, cât şi prin diminuarea cotei destinate finanţării sistemului de ajutor public 

judiciar şi asistenţă juridică din oficiu provenind din încasările aferente impozitelor pe veniturile 

avocaţilor, notarilor publici şi executorilor judecătoreşti.  În legătură cu acestea din urma, doar o cotă de 

75% se constituie ca venit la bugetul de stat şi se cuprinde în bugetele de venituri şi cheltuieli ale 

Ministerului Justiţiei, ale Consiliului Superior al Magistraturii, ale ÎCCJ, respectiv ale Parchetului de pe 

lângă aceasta.  Din cei 75% mai sus menţionaţi, doar o cotă de 70% este cuprinsă în bugetul Ministerului 

Justiţiei, şi din această numai cota de 50% este destinată pentru finanţarea sistemului de ajutor public 

judiciar şi de asistenţă juridică din oficiu. 

Conform prevederilor legale în vigoare, sumele provenind din taxele judiciare de timbru precum şi restul 

de 25% din încasările aferente impozitului pe veniturile avocaţilor, notarilor publici şi executorilor 

judecătoreşti se constituie venit la bugetele locale. 

Conform datelor supuse analizei, impozitele încasate din onorariile avocaţilor, notarilor publici şi 

executorilor judecătoreşti ocupă o pondere relativ redusă în cadrul veniturilor încasate din exercitarea 

actului de justiţie şi cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei.  Astfel, în 2010, 

cota de 70% cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei, din cota de 75% din 

sumele provenind din impozitele aferente onorariilor avocaţilor, notarilor publici şi ale executorilor 

judecătoreşti, a fost de 1848,016 mii RON, reprezentând 9% din totalul veniturilor cuprinse în bugetul 

acestei instituţii.  Din aceasta, numai 50% are ca destinaţie finanţarea sistemului de ajutor public judiciar şi 

asistenţă juridică gratuită. 

Faţă de anul 2010, în anul anterior, cota de 70% mai sus menţionată, cuprinsă în bugetul de venituri şi 

cheltuieli a Ministerului Justiţiei a fost de 2885,636 mii RON şi a avut o pondere mai scăzută în cadrul 

veniturilor totale cuprinse în bugetul acestei instituţii, respectiv de 5% din acesta.  

                                                      

 

174 În contextul reglementării unitare privind sistemul de ajutor public judiciar conform O.U.G. nr.51/2008, legiuitorul a stabilit şi 

sursele de finanţare care să asigure o implementare eficientă a acestuia.  Astfel, conform acestui act normativ, la data intrării sale 

în vigoare, sumele provenind din taxele judiciare de timbru, amenzile judiciare, impozitele încasate din onorariile avocaţilor, ale 

notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti constituiau venituri la bugetul de stat şi se cuprindeau distinct în bugetul de 

venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei, fiind destinate pentru finanţarea sistemului de ajutor public judiciar.  

Ulterior, în iunie 2008, se produce o primă modificare a prevederilor O.U.G. nr.51/2008 relevante pentru finanţarea sistemului de 

ajutor public judiciar şi asistenţă juridică din oficiu, în sensul diminuării cuantumului destinat asigurării resurselor financiare 

acestui sistem, astfel: (a) doar 70% din aceste sume sunt cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei, din 

care doar 50% se folosesc pentru finanţarea sistemului de ajutor public judiciar şi a sistemului de asistenţă juridică, 20% având 

destinaţie de cheltuieli de investiţii şi cheltuieli curente; (b) restul de 30%, în cote egale de câte 10% este cuprins în bugetele 

celorlalte instituţii din cadrul sistemului de justiţie, respectiv în bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, al  ÎCCJ şi al PÎCCJ, 

având ca destinaţie cheltuieli de investiţii şi cheltuieli curente. 
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În perioada 2006-2008, conform datelor furnizate de Beneficiar privind contul de execuţie a bugetului 

Ministerului Justiţiei, din eventualele sume încasate cu titlu de impozit pe veniturile acestor profesii 

liberale în cadrul sistemului judiciar, nu s-au cuprins niciun fel de sume la capitolul venituri in bugetul de 

venituri si cheltuieli al Ministerului Justiţiei. 

Deşi conform dispoziţiilor legale, procentajul sus menţionat din onorariile diferitelor categorii de liber 

profesionişti din cadrul sistemului judiciar reprezintă o sursa special destinată finanţării sistemului de 

ajutor public judiciar şi de asistenţă juridică, conform datelor furnizate de Beneficiar, aceste sume sunt 

cuprinse doar scriptic în cadrul bugetului Ministerului Justiţiei, fiind efectiv gestionate de Ministerul 

Finanţelor Publice. 

(f) Evoluţia necesarului de finanţare aferent cheltuielilor 

sistemului de ajutor public judiciar şi a asistenţei juridice din 

oficiu.  Direcţii de analiză în evaluarea implicaţiilor 

financiare ale aplicării Noilor Coduri asupra sistemului de 

asistenţă judiciară 

Din analiza datelor furnizate de Beneficiar reiese o creştere substanţială a necesarului de fonduri pentru 

asigurarea finanţării sistemului de ajutor public judiciar în perioada 2008 – 2010.  Astfel, se înregistrează o 

creştere de aproximativ 80% a sumelor efectiv plătite în cadrul sistemului de ajutor public judiciar în anul 

2009 faţă de anul 2008, şi respectiv de aproximativ 16% în anul 2010 faţă de anul anterior.  Creşterea 

semnificativă, în anul 2009 faţă de anul anterior, a cheltuielilor aferente ajutorului public judiciar, trebuie 

înţeleasă ca o consecinţă a intrării in vigoare, în mai 2008, a O.U.G. nr.51/2008 care extinde semnificativ 

cazurile de acordare a asistenţei juridice. 
 

Din totalul alocaţiilor bugetare destinate plăţii 

sumelor de ajutor public judiciar în cadrul 

instanţelor judecătoreşti în România, în baza datelor 

deţinute până în prezent, cea mai mare sumă a 

revenit în 2010 Curţii de Apel Bucureşti şi unităţilor 

din subordine, respectiv 9.065 mii RON, 

reprezentând 27,27% din bugetul de ajutor public 

judiciar.  La polul opus, se afla Curtea de Apel 

Târgu Mureș cu unităţile din subordine, în cazul 

căreia bugetul alocat aferent ajutorului public 

judiciar în 2010 a fost de 979 mii RON, 

reprezentând 2,94% din total. 

Din analiza datelor colectate rezultă că situaţia actuală a sistemului de ajutor public judiciar şi de asistenţă 

juridică din oficiu se caracterizează prin doua aspecte majore: (i) trendul ascendent al necesarului de 

fonduri pentru asigurarea finanţării sistemului de ajutor public judiciar, reflectat în perioada 2008 – 2010, 

pe fondul (ii) restrângerii semnificative a surselor de finanţare ale acestui sistem conform cadrului legal în 

vigoare. 

În materie civilă, estimarea necesarului de finanţare aferent sistemului de ajutor public judiciar  ca efect al 

aplicării Noilor Coduri presupune cuantificarea şi corelarea următorilor indicatori relevanţi principali: 
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(i) Numărul beneficiarilor eligibili pentru acordarea ajutorului public judiciar 

Având în vedere faptul că acordarea ajutorului public judiciar este condiționată de situația materială 

precară a solicitantului, determinată prin raportarea la un nivel maxim stabilit prin lege al venitului net 

lunar pe membru de familie, se impune identificarea numărului potențialilor beneficiari eligibili la nivelul 

țării ai sistemului de ajutor public judiciar.  Cu privire la acest indicator, trebuie făcute următoarele 

observații: 

- Întrucât proiectul de lege nr.244/2011 pentru modificarea O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorul public 

judiciar în materie civilă, în forma adoptată de Senat la data de 30 mai 2011, prevede modificarea 

plafonului maxim de venit sub care justițiabilii sunt eligibili pentru acordarea acestei forme de 

sprijin de stat (i.e. de la 500 lei la 200 lei/membru de familie pentru avansarea 100% a sumelor 

necesare procesului și, respectiv de la 800 lei la 400 lei/membru de familie pentru avansarea a 50% 

din aceleași sume), este recomandabil ca identificarea beneficiarilor eligibili să fie realizată în urma 

stabilizării cadrului legal aplicabil.  În acest scop, este necesară implicarea instituțiilor specializate 

în domeniu (e.g. Institutul Național de Statistică) pentru obținerea de date statistice la nivel național. 

- În considerarea instituirii obligativității exercitării recursului prin avocat, s-ar putea pune problema 

identificarii beneficiarilor eligibili pentru acordarea ajutorului public judiciar aferent acestei faze 

procesuale, în scopul stabilirii impactului direct al aplicării acestor prevederi asupra sistemului.  În 

principiu, acest demers ar presupune identificarea numărului de justițiabili care, în prezent, au 

formulat recurs personal, deși se încadrau în categoria persoanelor eligibile pentru solicitarea de 

ajutor public judiciar conform actualei reglementări, și care, ca efect al intrării în vigoare a NCPC, 

ar fi în poziția de a recurge la acest sistem pentru a putea exercita această cale extraordinară de atac.  

Aceat tip de date a fost solicitat de către Consultant, însă datele furnizate de către instanțe au fost 

incomplete și prin urmare nu au putut fi incluse în analiză.  Astfel, pe de o parte, în lipsa unor date 

complete, nu a putut fi stabilit numărul justițiabililor care au formulat personal cererile de recurs, deci, 

implicit, nici premisele necesare pentru a analiza impactul dispoziţiilor NCPC asupra sistemului de ajutor 

public judiciar.  Pe de altă parte, ar fi dificilă și în final, necredibilă, estimarea numărului sau frecvenței 

accesării în viitor a căii de atac a recursului de către justiţiabili, şi prin urmare cuantificarea ex ante a 

impactului acestor prevederi. 

(ii) Numărul cauzelor susceptibile de a antrena acordarea de ajutor public judiciar 

Primul pas în estimarea numărului de cauze susceptibile de a antrena acordarea de ajutor public judiciar ca 

efect al aplicarii NCPC este reprezentat de stabilirea numărului prezent de cauze în care s-a acordat ajutor 

public judiciar, prin raportare la totalul cauzelor de pe rolul instanțelor de judecată în perioada de referință.  

Întrucât datele furnizate de Beneficiar nu sunt complete, nu s-a putut identifica la momentul actual 

valoarea acestui indicator.  

În principal, efectul aplicării NCPC asupra acestui sistem este strâns legat de impactul general al noilor 

reglementări asupra volumului de activitate în materiile susceptibile de antrena acordarea de ajutor public 

judiciar.  

Trebuie totuși ținut cont de faptul că modificarea preconizată a legislației specifice în materia ajutorului 

public judiciar poate antrena o restrângere a categoriei beneficiarilor eligibili, și prin urmare a numărului 

de cauze în cadrul cărora poate fi acordată această formă de ajutor de către stat.  Prin urmare, după 
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clarificarea cadrului legal și a stabilirii categoriei de beneficiari eligibili conform celor de mai sus, este 

necesară corelarea valorii acestui indicator cu cea a beneficiarilor eligibili ai sistemului de ajutor public 

judiciar.  Astfel, în măsura în care, spre exemplu, numărul beneficiarilor eligibili se va restrânge cu un 

procent a cărui cuantum urmează a fi stabilit, volumul estimat al cauzelor susceptibile de a antrena 

acordarea de ajutor public judiciar se va modifica în sensul diminuării cu același procent. 

(iii) Cuantumul mediu al ajutorului public judiciar per cauză 

Prin raportarea cuantumului total al ajutorului public acordat la nivelul sistemului în perioada de referință 

la numărul total de cauze în care s-a acordat ajutor public judiciar s-ar fi putut obține costul mediu al 

ajutorului public judiciar per cauză.  În lipsa datelor furnizate de către beneficiar conform celor deja 

prezentate în Raport, valoarea acestui indicator nu a putut fi calculată de către Consultant la momentul 

actual. 

Prin multiplicarea acestei valori cu numărul estimat de cauze susceptibile a antrena acordarea de ajutor 

public judiciar ca efect al aplicării NCPC, s-ar fi putut evalua implicațiile financiare globale ale aplicării 

noilor prevederi asupra sistemului de ajutor public judiciar. 

În materie penală, prevederile cuprinse în NCPP şi în NCP nu aduc noutăţi majore în ceea ce priveşte 

condiţiile asigurării asistenţei juridice din oficiu.  Prin urmare, în lipsa unor prevederi cu impact direct şi 

cuantificabil specific asupra sistemului de asistenţă juridică din oficiu, implicaţiile financiare ale NCPP şi 

ale NCP asupra acestui sistem, în materie penală, sunt strâns legate de impactul general al noilor 

reglementări asupra volumului de activitate în materie penală.  La acest nivel al analizei, în baza datelor 

deţinute până în prezent, implicaţiile financiare ale NCPP şi în NCP asupra sistemului de asistenţă juridică 

din oficiu în materie penală sunt dificil de cuantificat. 

Totuși, se impune dimensionarea eficientă a surselor de venit capabile să asigure finanţarea necesară 

sistemului.  În acest scop, poate fi utilă elaborarea unui set de măsuri destinat să asigure o bună funcţionare 

a sistemului de asistenţă judiciară în contextul actual: 

- Identificarea clară a veniturilor colectate prin intermediul sistemului judiciar care ar putea 

reprezenta potenţiale surse de finanţare a sistemului de ajutor public judiciar şi de asistenţă juridică 

din oficiu.  Lipsa datelor relevante nu permite în prezent o imagine clară a cuantumului sumelor 

încasate la nivelul sistemului în contextul derulării actului de justiţie; 

- În prezent, alocarea de la bugetul de stat a sumelor destinate finanţării sistemului de ajutor public 

judiciar şi de asistenţă juridică nu este efectiv corelată cu sumele încasate la bugetul de stat din 

cadrul sistemului judiciar în România şi cu ponderea acestora în cadrul veniturilor bugetare.  Prin 

urmare, este necesară stabilirea unui sistem de prioritizare a necesarului de fonduri în cadrul 

sistemului judiciar pe categorii de cheltuieli precum şi a necesarului de fonduri aferente diferitelor 

sisteme finanţate prin intermediul bugetului de stat; 

- Asigurarea unui sistem de administrare eficientă a sumelor alocate funcţionării sistemului de ajutor 

public judiciar şi instituirea unui sistem de control riguros al acordării ajutorului public judiciar pot 

avea efecte benefice asupra sistemului, iar pe termen mediu si lung pot conduce la o diminuare a 

cheltuielilor aferente acestuia; 
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- Stabilirea unor criterii de selecţie precum şi a unor programe de formare şi perfecţionare 

profesională adecvată a avocaţilor care furnizează servicii de asistenţă juridică, în vederea asigurării 

unui nivel calitativ cât mai ridicat al asistenţei şi reprezentării acordate în aceste cauze; 

- Stimularea utilizării mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor, inclusiv a medierii, 

precum şi dezvoltarea sistemului asistenţei extrajudiciare pot conduce la o diminuare a cauzelor care 

ajung în faţa instanţei în vederea soluţionării, şi pe cale de consecinţă, pe termen lung la diminuarea 

necesarului de fonduri pentru asigurarea ajutorului public judiciar aferent acestor cazuri. 

1.5. Veniturile colectate prin intermediul sistemului judiciar 

1.5.(a). Impactul Noilor Coduri asupra veniturilor colectate prin intermediul sistemului 

judiciar 

Regimul și modalitatea de încasare a sumelor rezultate ca efect al derulării actului de justiție sunt 

reglementate de legi speciale
175

.  Cu excepția modificării limitelor minime și maxime ale amenzilor 

judiciare, Noile Coduri nu aduc modificări cu privire la potențialele surse de venit din cadrul sistemului 

judiciar.  Prin urmare, în opinia Consultantului, impactul noilor reglementări asupra acestora este 

necuantificabil în prezent. 

Prezentarea pe scurt a situației existente privind sumele colectate la bugetul de stat prin intermediul 

sistemului judiciar este necesară, în contextul analizei impactului financiar al Noilor Coduri asupra 

sistemului judiciar.  Aceasta este urmată de o conturare a direcțiilor de analiză și a concluziilor preliminare 

ale Consultantului. 

Evoluția veniturilor colectate prin intermediul sistemului judiciar în perioada 2006 – 2010 poate fi 

reprezentată grafic astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

175 Legea nr.146/1997, O.G. nr.32/1995, O.G. nr.2/2000, Legea nr.178/1997.  
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(i). Prezentarea situaţiei actuale privind veniturile colectate prin intermediul 

sistemului judiciar 

(a) Identificarea veniturilor colectate prin intermediul sistemului 

judiciar 

 1. Taxele judiciare de timbru 

Începând cu aprilie 2009, prin intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii nr.146/1997 privind taxele 

judiciare de timbru prin Legea nr.76/2009, sumele provenind din taxele judiciare de timbru constituie 

venituri la bugetele locale.  Aceste taxe se plătesc în contul bugetului local al unității administrativ – 

teritoriale în a cărei rază își are domiciliul sau, după caz sediul fiscal, debitorul.  Prin urmare, începând cu 

intrarea în vigoare a noilor dispoziții legale în aprilie 2009, sumele colectate cu titlul de taxe judiciare de 

timbru, rezultate din utilizarea de către justițiabili a sistemului judiciar, au fost transferate de la bugetul de 

stat la bugetele locale, fiind restrânse pe aceasta cale sursele de finanțare ale sistemului judiciar. 

Anterior modificării legislative de mai sus, taxele judiciare de timbru colectate în cadrul sistemului judiciar 

constituiau venituri la bugetul de stat și se cuprindeau distinct în bugetele de venituri şi cheltuieli ale 

Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, ÎCCJ, respectiv Parchetului de pe lângă ÎCCJ, 

fiind utilizate pentru finanțarea diferitelor categorii de cheltuieli din cadrul sistemului judiciar (e.g.  

ajutorul public judiciar şi asistenţa juridică din oficiu, cheltuieli de investiţii şi cheltuieli curente, cheltuieli 

aferente pregătirii profesionale a judecătorilor, procurorilor, personalului auxiliar din cadrul instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea).  Precizăm în acest sens că Proiectul LPA NCPC 

preconizează modificarea dispoziţiilor art.26 alin.(4) din Legea nr.146/1997, prevăzând că o cotă de 30% 

din sumele provenind din taxele judiciare de timbru va constitui venit la bugetul de stat, se va cuprinde 

distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei şi va fi folosită exclusiv pentru 

finanţarea instanţelor judecătoreşti şi a sistemului de ajutor public judiciar, diferenţa de 70% urmând a 

constitui venit la bugetele locale. 

 

 

În anul 2009, s-au încasat taxe judiciare de 

timbru în cuantum de 37699,885 mii RON care 

s-au înscris în bugetul Ministerului Justiției, 

ponderea acestora în totalul veniturilor (in 

cuantum de 63846,559 mii RON) cuprinse în 

bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului 

Justiției fiind de 59% din totalul veniturilor. 

Față de 2009, în anul 2010, totalul veniturilor la bugetul de stat colectate prin intermediul sistemului 

judiciar s-a diminuat cu 59%, ajungând la 26492,71 mii RON.  Din analiza structurii veniturilor la bugetul 

de stat colectate prin intermediul sistemului de justiție în perioada 2009 – 2010, se poate constata că fie 
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Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat16065,378 14069,544
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TOTAL 26492,71 63846,559
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cuantumul unor surse de venit s-a menținut în mare parte constant, fie impactul acestora asupra sistemului 

de venituri nu este unul semnificativ. 

 

Astfel, cuantumul sumelor provenite din 

recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 

în 2010 este de 16065,378 mii RON, cu doar 12% 

mai mare față de cuantumul colectat cu același 

titlu în 2009.  

Referitor la sumele încasate cu titlu de impozit pe 

onorariile avocaților și notarilor publici, deși 

evoluția încasărilor acestora este în sensul 

diminuării lor cu 37% în 2010 față de anul 

anterior, impactul acestora asupra sistemului de 

venituri în ansamblu nu este unul semnificativ, 

având în vedere valorile reduse ale acestor sume. 

Diminuarea semnificativă a cuantumului veniturilor la bugetul de stat colectate prin intermediul sistemului 

judiciar în anul 2010 față de 2009 pare așadar că se datorează în principal eliminării dintre sursele de venit 

a taxelor judiciare de timbru și transferării acestor sume la bugetele locale. 

 2. Timbrul judiciar 

Conform O.G. nr.32/1995, sumele încasate din vânzarea timbrului judiciar se constituie și se utilizează ca 

venituri extrabugetare la dispoziția Ministerului Justiției.  Aceste sume sunt destinate acoperirii diverselor 

tipuri de cheltuieli din cadrul sistemului judiciar în vederea unei bune funcționări a instanțelor 

judecătorești. 

Odată cu apariția Legii nr.500/2002, conform căreia toate veniturile reținute și utilizate în sistem 

extrabugetar se introduc în bugetul de stat, regimul sumelor încasate cu titlu de timbru judiciar s-a 

modificat, acestea nemaifiind cuprinse în bugetul Ministerului Justiției, ci virate la bugetul de stat.  Ca 

efect al modificării dispozițiilor legale, în anul 2010, spre exemplu, suma de 1.603 mii RON colectată din 

vânzările de timbru judiciar a fost virată la bugetul de stat. 

Prin urmare, prevederile O.G. nr.32/1995 au devenit inaplicabile, restrângându-se astfel sursele de venit la 

dispoziția Ministerului Justiției. 

 3. Amenzile judiciare, sumele rezultate din recuperarea 

cheltuielilor judiciare avansate de stat şi amenzile penale 

Conform legii, sumele realizate din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat din bugetele 

Ministerului Justiției şi Ministerului Public pentru desfăşurarea proceselor penale, care sunt suportate de 

părți sau de alți participanți la proces, precum şi amenzile judiciare, au următoarea destinație: 

- Un procent de 25% se constituie venituri la bugetul de stat și se cuprind distinct în bugetul de 

venituri și cheltuieli al Ministerului Justiției; 

- Restul de 75% se constituie intr-un fond cu destinație specială pentru stimularea personalului din 

sistemul justiției la dispoziția Ministrului Justiției. 
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Din totalul sumelor colectate în cadrul sistemului 

judiciar în perioada 2006 – 2010 și cuprinse în 

bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului 

Justiției, sumele provenind din amenzile judiciare 

au avut, în medie, o 

pondere de 37,8% din total venituri.  În aceeași perioadă de referință, încasările provenind din amenzi 

judiciare au cunoscut o evoluție pozitivă, cuantumul acestora crescând cu peste 300%, respectiv de la 

2.340,164 mii RON în 2006, la 8.579,316 mii RON în 2010. 

O evoluție în ansamblu pozitivă în perioada 2006 – 2010 au avut și veniturile încasate din recuperarea 

cheltuielilor avansate de stat în procesele penale, și cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al 

Ministerului Justiției, respectiv de la 7852,542 mii RON în 2006, la 16065,378 mii RON în 2010.  Această 

sursă de venituri a avut o pondere medie de 25,6% în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al acestei 

instituții în această perioadă.  

Trebuie precizat că, deși sumele aferente procentului de 25% din sumele mai sus menționate sunt cuprinse 

distinct în bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Justiției, conform informațiilor furnizate de 

Beneficiar, sumele încasate din aceste surse sunt efectiv gestionate de Ministerul Finanțelor Publice. 

Același regim se aplică și amenzilor penale, a căror colectare și destinație se realizează conform dreptului 

comun în materie (art.25 din Legea nr.146/1997). 

Deși principalele modificări aduse de NCP se referă la limitele minime si maxime ale amenzii penale, 

noile reglementări în materie sunt susceptibile a antrena o sporire a numărului cazurilor în care se poate 

dispune pedeapsa amenzii, întrucât se produce o extindere a sferei de aplicare a acestei pedepse.  Astfel, pe 

de o parte crește numărul infracțiunilor sancționate cu pedeapsa amenzii ca pedeapsă alternativă, iar pe de 

altă parte, sporește numărul de cazuri de răspundere penală a persoanei juridice (unde amenda e pedeapsa 

principală).  

Impactul acestei potențiale surse de venit asupra veniturilor colectate în cadrul sistemului judiciar este 

totuși dificil de cuantificat întrucât, în concret, decizia aplicării amenzii  în cauzele în care aceasta este 

prevazută ca pedeapsă alternativă cu închisoarea rămâne la dispoziția  instanței de judecată și depinde, în 

cele din urmă, de o serie de factori, atât obiectivi (ex.  Orientarea de politica penală a statului, 

circumstanțele aplicabile cu privire la speţă şi la făptuitor etc.), cât și subiectivi (grad de pregătire 

profesională, percepție, deschidere pentru schimbare etc.).  

 4. Impozitele pe onorariile avocaţilor, notarilor publici, 

executorilor judecătoreşti 

Conform reglementarilor legale în vigoare începând cu aprilie 2009, 75% din cuantumul impozitelor pe 

onorariile avocaților, notarilor publici și executorilor judecătorești se constituie ca venit la bugetul de stat 
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și se cuprinde în proporții diferite în bugetele de venituri și cheltuieli ale diverselor instituții din cadrul 

sistemului judiciar astfel:  

(a) o cotă de 70% din aceste sume este cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului 

Justiţiei, din care 50% este destinată finanțării sistemului de ajutor public judiciar şi a sistemului de 

asistenţă juridică, iar 20% este destinată pentru cheltuielile de investiţii şi cheltuielile curente; 

(b) restul de 30%, în cote egale de câte 10%, va face parte din bugetele celorlalte instituții din cadrul 

sistemului judiciar, respectiv din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, al ÎCCJ şi al 

Parchetului de pe lângă ÎCCJ, având ca destinaţie asigurarea profesională a personalului din sistemul 

de justiție și acoperirea cheltuielilor de investiţii şi a cheltuielilor curente. 

Restul de 25% din încasările aferente impozitului pe veniturile avocaților, notarilor publici și executorilor 

judecătorești se constituie venit la bugetele locale. 

Transferarea către bugetele locale, începând cu aprilie 2009, a unui procent de 25% din cuantumul 

impozitelor pe veniturile categoriilor profesionale mai sus menționate are ca efect o restrângere a surselor 

de venit la dispoziția Ministerului Justiției.  Ponderea acestor venituri în totalul sumelor colectate cu titlu 

de impozit pe onorariile acestor categorii profesionale este redusă, de 5% din total în 2009 și de 7% din 

total în 2010.  Din datele furnizate de Beneficiar se constată o diminuare a încasărilor provenind din 

aceasta sursă cu aproximativ 36% în 2010 față de anul anterior. 

 5. Cota din onorariile experţilor tehnici judiciari 

Conform O.G. nr.2/2000, birourile locale pentru expertize tehnice judiciare și contabile vor reține o cotă 

de 10% din onorariul stabilit pentru expertiza tehnică judiciară pe care o vor vira lunar în contul 

Ministerului Justiției – Biroul central pentru expertize tehnice judiciare.  Sumele astfel colectate se 

constituie ca fond special la dispoziția Ministerului Justiției și sunt destinate în principal cheltuielilor 

privind organizarea, funcționarea, coordonarea, îndrumarea și controlul activității de expertiză. 

Ca și în cazul sumelor provenite din vânzarea timbrului judiciar, și aceste venituri extrabugetare sunt în 

realitate virate la bugetul de stat, ca efect al aplicării prevederilor Legii nr.500/2002.  Astfel, în 2010, suma 

de 4.696 mii RON reprezentând cota de 10% din onorariile experților judiciari reținută de birourile locale 

de expertiză a fost virată la bugetul de stat. 

Începând cu anul 2011, ca efect al intrării în vigoare a Legii nr.208/2010, care modifică O.G. nr.2/2000, 

sumele rezultând din reținerea cotei de 10% din onorariul stabilit pentru expertiza tehnică judiciară nu se 

vor mai vira la bugetul de stat, ci se vor transfera lunar în contul Ministerului Justiției – Biroul central 

pentru expertize tehnice judiciare.  Conform legii, aceste sume se vor constitui într-un cont special la 

dispoziția Ministerului Justiției, fiind destinate în principal pentru acoperirea cheltuielilor necesare 

desfășurarii în mod eficient a activității de expertiză tehnică judiciară. 

(b) Potenţiale surse de creştere a veniturilor în sistemul Noilor 

Coduri  

 1. Extinderea sferei de aplicare a sancţiunii amenzii penale 

Spre deosebire de CPP, NCP extinde sfera de aplicare a amenzii, ca pedeapsă penală principală, prin 

creşterea numărului infracţiunilor şi a variantelor acestora pentru care se poate aplica amenda ca pedeapsă 

unică, ori ca pedeapsă alternativă. 
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Astfel, pedeapsa amenzii, ca sancțiune unică sau alternativă cu închisoarea, se aplică pentru un număr de 

aproximativ 146 de infracțiuni reglementate de NCP176, spre deosebire de un număr de aproximativ 46 de 

infracțiuni în CP177.  

Totodată, amenda este reglementată ca pedeapsă principală în materia răspunderii penale a persoanei 

juridice, instituție a cărei sferă de aplicare este mai largă decât în sistemul CP.  Astfel, spre deosebire de 

reglementarea actuală, care exceptează de la răspunderea penală autoritățile și instituțiile publice (Art.19
1
), 

NCP restrânge sfera cazurilor de nerăspundere pentru instituţiile publice, aceasta fiind limitată doar la 

infracţiunile săvârşite în exercitarea unei activităţi ce nu poate face obiectul domeniului privat. 

De asemenea, crește substanțial cuantumul pedepsei amenzii ce poate fi aplicată persoanei juridice în 

sistemul NCP, raportat la sistemul CP.  

Calculul amenzii ca pedeapsă principală se face, potrivit NCP, pe baza sistemului zilelor-amendă, şi 

anume:  numărul zile–amendă care reflectă gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului 

(acest număr se stabileşte pe baza criteriilor generale de individualizare) şi valoarea unei zile-amendă, care 

reprezintă suma de bani corespunzătoare unei zile–amendă ce se determină ţinând cont de situaţia 

materială a condamnatului şi de obligaţiile legale ale acestuia, între limitele maxime și minime prevăzute 

de lege, respectiv, de 10 RON și 500 RON pe zi-amendă pentru persoanele fizice (Art.61 alin.(2) NCP) și 

100 RON și 5000 RON pe zi-amendă pentru persoanele juridice (Art.137 alin.(2) NCP).  

În concluzie, noile dispoziții creează premisele pentru aplicarea pedepsei amenzii penale într-un număr 

mai mare de cazuri, sumele încasate cu acest titlu putând reprezenta venituri suplimentare la bugetul de 

stat și, respectiv, la fondul cu destinație specială pentru stimularea personalului din sistemul justiției la 

dispoziția Beneficiarului. 

 2. Creşterea cuantumului amenzilor judiciare prevăzute de 

NCPP 

NCPP (Art.283) prevede cuantumuri sporite ale amenzii judiciare pentru majoritatea abaterilor judiciare 

reglementate în actualul CPP, la care adaugă, de asemenea, abateri judiciare noi.  Ca atare, există 

posibilitatea creșterii cuantumului amenzilor judiciare aplicate și, respectiv, încasate care, potrivit legii, se 
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 Art.193, Art.196, Art. 198, Art.199, Art.201 alin.(1), Art.203, Art.204, Art.206, Art.208, Art.214 alin.(1), Art.215, Art.216, 

Art.221 alin.(3) și (4), Art.222, Art.223, Art.224, Art.225, Art.226 alin.(1)-(4), Art.227, Art.228, Art.230, Art. 238, Art.239, 

Art.240, Art.242 alin. (1), 243, Art.245 alin.(2), Art.253 alin.(1) și (2), Art.255 alin.(1), Art.256, Art.257 (raportat la Art.207 și 

Art.193), Art.258 alin.(1) și (2), Art.260, Art.261, Art.262 alin.(1), Art.265, Art.266, Art.267, Art.268 alin.(1), Art.269, Art.270, 

Art.271, Art.273 alin.(1), Art.274, Art.276, Art.277, Art.278, Art.279 (raportat la Art.193 și Art.207), Art.284, Art.287, Art.288 

(inclusiv ca pedeapsă unică pentru varianta normativă descrisă în alin.(3) al textului de lege), Art.296, Art.298, Art.299 alin.(2), 

Art.300, Art.302 alin.(1), (2) și (4), Art.303 alin.(2), Art.304 alin.(1) și (2), Art.305, Art.308 (raportat la Art.208, Art.299 și 
Art.300), Art.309 (raportat la Art.298, Art.300, Art.303 și Art.304), Art.312, Art. 313, Art.316, Art.317, Art.318, Art.319, Art.322, 

Art.323, Art.324, Art.326, Art. 327, Art.328, Art.330, Art.334, Art.335 alin.(2) și (3), Art.336 alin.(1) și (2), Art.339, Art.340 

alin.(1) și (4), Art.341, Art.342 alin.(2), Art.344, Art.348, Art.349, Art.350, Art.352, Art.353, Art.355, Art.356, Art.357, Art.358 

alin.(1) și (2), Art.360 alin.(1), Art.365, Art.368 alin.(1), Art.369, Art.370, Art.371, Art.372, Art.373, Art.374 alin.(3), Art.375, 

Art.376, Art.378, Art.379, Art.380, Art.381, Art.382, Art.383 alin.(2), Art.384, Art.387, Art.389 (pedeapsă unică), Art.390 , 

Art.413, Art.414 alin.(1), Art.415 alin.(1), Art.417 alin.(1), Art.420, Art.423, Art.434 (pedeapsă unică). 
177

 Art.184 alin.(1)-(3), Art.193, Art.196, Art.2031, Art.205, Art.206, Art.213, Art.216, Art.217 alin.(1), Art.219 alin.(1) și (2), 

Art.236 alin.(2), Art.239 alin.(1), Art.241 alin.(1) și (2), Art.242 alin.(2), Art.243, Art.244, Art.249 alin.(1), Art.250 alin.(1) – (3), 

Art.258 (raportat la Art.249 alin.(1), Art.250 alin.(1)-(3)), Art.261, Art.265, Art.271 alinl(4) și (5), Art.2721 , Art.281, Art.2811 

alin.(1) și (2), Art.287 alin.(2), Art.290, Art.291 (raportat la Art.290), Art.292, Art.294 alin.(1), Art. 299, Art.301, Art.305, 

Art.307, Art.308, Art.3091, Art.310, Art.311, Art.315, Art.316, Art.317, Art.318, Art.320, Art.322 alin.(1), Art.325 și Art.330 
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constituie venit la bugetul de stat și la fondul cu destinație specială pentru stimularea personalului din 

sistemul justiției la dispoziția Beneficiarului. 

 3. Noua reglementare a controlului judiciar pe cauţiune 

NCPP introduce instituția controlului judiciar pe cauțiune (Art.216 și urm.), măsură ce poate fi luată în 

cursul urmăririi penale de către procuror, dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de lege și dacă inculpatul 

depune o cauțiune a cărei valoare este stabilită de către organul judiciar.  În acest context, deși cauțiunile 

depuse nu pot fi considerate surse de venit, acestea rămân o perioadă (mai lungă sau mai scurtă de timp) la 

dispoziția organelor judiciare, sens în care vedem necesară implementarea unui sistem coerent de 

colectare, evidență, gestionare și returnare (acolo unde este cazul) a sumelor colectate cu acest titlu. 

(c) Direcţii de analiză şi concluzii preliminare 

Din analiza de mai sus, în baza informațiilor furnizate de Beneficiar, înțelegem că regimul și destinația 

diferitelor categorii de sume colectate prin intermediul sistemului judiciar sunt diferite, după cum urmează: 

- Sume care se constituie venit la bugetele locale (taxa judiciară de timbru și o cotă de 25% din 

sumele încasate cu titlu de impozit pe onorariile avocaților, notarilor publici și executorilor 

judecătorești); 

- Sume reprezentând venituri extrabugetare, care se virează la bugetul de stat ca efect al aplicării 

Legii nr.500/2002 (sumele provenind din vânzarea timbrului judiciar și cota reținută din onorariile 

experților judiciari de către birourile locale de expertiză); 

- Sume care se constituie venituri la bugetul de stat și se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al 

Ministerului Justiției (25% din cuantumul sumelor colectate cu titlu de amendă judiciară și din 

amenzile penale, sumele realizate din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat în cadrul 

proceselor penale, 75% din sumele provenind din impozitul pe onorariile avocaților, notarilor 

publici și executorilor judecătorești); deși scriptic acestea se cuprind în bugetul Ministerului 

Justiției, din informațiile furnizate de Beneficiar rezultă că acestea sunt în mod efectiv gestionate de 

Ministerul Finanțelor Publice;  

- Sume din care se constituie un fond special pentru stimularea personalului din sistemul judiciar 

(75% din sumele realizate din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat în cadrul 

proceselor penale, din sumele colectate cu titlu de amendă judiciară și din amenzile penale). 

Din datele furnizate de Beneficiar se observă că doar cota de 75% din sumele recuperate din cheltuielile 

judiciare avansate de stat în cadrul proceselor penale, din amenzile judiciare și din amenzile penale este 

efectiv la dispoziția Ministerului Justiției, restul fiind virat fie bugetelor locale, fie bugetului de stat.  

Acestea reprezintă doar o mică parte din totalul sumelor colectate în cadrul sistemului judiciar și virate la 

bugetul de stat, și anume 7,5%.  

Din analiza datelor furnizate se constată lipsa informațiilor referitoare la cuantumul sumelor colectate în 

cadrul sistemului judiciar cu titlul de taxe judiciare de timbru și virate bugetelor locale, precum și, parțial, 

a datelor referitoare la categorii de sume virate la bugetul de stat (impozitul pe onorariile executorilor 

judecătorești).  În lipsa datelor cu privire la aceste categorii de venituri, nu se poate obține o vedere de 

ansamblu asupra totalului veniturilor încasate prin intermediul sistemului judiciar. 
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În același timp, nu se poate identifica o corelație între cuantumul sumelor colectate prin exercitarea actului 

de justiție și nivelul alocărilor de la bugetul de stat către bugetul Ministerului Justiției.  Mai mult decât 

atât, sumele cuprinse în bugetul Misterului Justiției sunt efectiv gestionate de Ministerul Finanțelor 

Publice, nefiind prin urmare la dispoziția Ministerului Justiției și nefiind utilizate efectiv pentru 

cheltuielile din sistemul judiciar.   

Din analiza datelor colectate de la Beneficiar se poate constata, pe de-o parte, o tendință de restrângere atât 

a surselor de finanțare a sistemului judiciar (prin transferarea la bugetele locale a unor categorii de 

venituri), cât și a capacitații de gestionare efectivă a Ministerului Justiției a sumelor cuprinse în bugetul 

sau de venituri și cheltuieli, iar, pe de-altă parte, sunt create surse potenţiale de venituri noi, respectiv, 

amenzile penale şi amenzile judiciare. 

În vederea aplicării eficiente a Noilor Coduri, în opinia Consultantului, este necesară proiectarea unui 

sistem de măsuri cu impact asupra finanțării sistemului judiciar, care să asigure o utilizare eficientă a 

sumelor colectate prin intermediul acestuia în scopul creșterii calității actului de justiție în România.  

Dintre elementele descrise mai sus, s-ar putea lua în calcul și analiza următoarele direcții principale 

preliminare cu potențial impact asupra sistemului de finanțare: 

- creşterea transparenței în privința tuturor sumelor colectate la nivelul sistemului, prin colaborarea cu 

celelalte instituții implicate în bugetare (Ministerul Finanțelor Publice, administrațiile financiare 

locale etc.);  

- stabilirea unor corelații între sumele colectate la nivelul sistemului judiciar și sumele alocate de la 

bugetul de stat către bugetul Ministerul Justiției.  Evident, aceste corelații ar trebui sa ia în calcul 

contextul macroeconomic, pe de o parte, precum și prioritizarea corespunzătoare a necesitaților de 

finanțare a celorlalte sectoare finanțate de la bugetul de stat, pe de altă parte; 

- cu privire la rolul instanțelor judecătorești și a celorlalte entități din cadrul sistemului judiciar la 

nivel local, cointeresarea autorităților locale în susținerea financiară a exercitării actului de justiție 

prin identificarea unor măsuri de sprijinire a activității în sistem (de exemplu, colaborarea cu 

serviciile de probațiune pentru exercitare eficientă a atribuțiilor extinse ale acestora conform Noilor 

Coduri); 

- analiza oportunității de modificare a regimului anumitor categorii de venituri colectate prin 

intermediul sistemului judiciar, pentru a asigura utilizarea acestora în vederea susținerii funcționării 

eficiente a sistemului; în speță, analizarea oportunității constituirii ca venituri la bugetul de stat și 

cuprinderea în bugetul Ministerului Justiției a sumelor colectate în cadrul actului de justiție, care 

sunt virate în prezent la bugetele locale (de exemplu, taxele judiciare de timbru, un procent din 

amenzile penale), pentru a asigura baza financiară necesară funcționării sistemului în contextul 

implementării Noilor Coduri; 

- asigurarea gestionării efective de către Ministerul Justiției a sumelor cuprinse în prezent în bugetul 

său de venituri și cheltuieli. 

Proiectarea unui set de măsuri cu impact asupra modalității de constituire și gestionare a veniturilor în 

cadrul sistemului judiciar este condiționată de furnizarea unor date complete cu privire la cuantumul 

tuturor sumelor colectate în prezent prin intermediul sistemului și la mecanismul de alocare a sumelor de 
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la bugetul de stat către bugetul Ministerului Justiției, precum și de finalizarea analizei privind impactul 

financiar al aplicării Noilor Coduri asupra sistemului judiciar. 
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C. ORGANIZAREA INSTANŢEI DE TUTELĂ POTRIVIT NOILOR CODURI 

NCC reglementează instanţa de tutelă şi familie („instanţa de tutelă”), o nouă instituție a cărei înfiinţare şi 

funcționare se anticipează a avea, la momentul înfiinţării acestora178, un impact financiar-bugetar şi de 

personal asupra sistemului judiciar.   

Subliniem dintru început că impactul bugetar şi de personal al creării instanţei de tutelă este dificil de 

cuantificat în prezent în lipsa unui set de date complet și prelucrabil cu privire la numărul curent și estimat 

de personal aferent secţiilor/completelor de minori şi familie și la infrastructura alocată acestora.  Până la 

data prezentului Raport, Consultantul nu a primit toate datele necesare pentru efectuarea acestei analize. 

Astfel, precizăm că orice analiză a implicaţiilor financiare (cheltuieli de personal şi infrastructură) ale 

implementării dispoziţiilor privind instanţa de tutelă este în strânsă legatură cu estimarea necesarului de 

personal.  În acest sens este discutabil dacă se va reuşi o estimare a volumului de activitate, şi implicit a 

numărului de judecători specializaţi în cauze de familie şi cu minori, în lipsa unor date care să reflecte 

numărul existent de personal specilaizat pentru aceste structuri la nivelul fiecărei instanţe.  În plus, aşa cum 

vom arăta mai jos, ar fi necesare date şi cu privire la structura acestui personal, pe specializări (cauze 

penale/cauze civile).   

În lipsa unui număr estimat de personal implicat în soluţionarea cauzelor de minori şi familie, nu vom 

putea cuantifica impactul financiar pe resurse umane si infrastructura aferent instantei de tutelă.  De 

exemplu, în legătură cu acest ultim set de analize, menţionăm şi că, din informaţiile furnizate de Beneficiar 

până în prezent, se pare că nu există săli de judecată utilizate exclusiv de secţiile/completele specializate 

pentru minori şi familie, sau birouri exclusiv dedicate judecătorilor care solutioneaza cauze de minori şi 

familie, ceea ce lipseşte analiza privind impactul pe infrastructura fizică de unii dintre indicii ei esenţiali.  

Mai mult, din datele furnizate, nu reiese cu claritate nici dacă există complete/secţii specializate de minori 

si familie organizate a nivelul tuturor instantelor. 

Cu toate acestea, cererile de informaţii/clarificări nu au fost complet soluţionate de Beneficiar până în 

prezent, şi este posibil ca suplimentarea datelor în etapa III a Proiectului (Raportul Interimar III) să poată, 

totuşi, permite efectuarea unor analize mai detaliate pe acest aspect. 

Prezentăm mai jos, sintetic, factorii de care depinde estimarea impactului acestei noi instituţii asupra 

sistemului judiciar. 

1. Competenţa instanţei de tutelă în materie civilă 

Conform prevederilor NCC, nou-creata instanţă de tutelă va soluționa, printre altele, toate cererile 

referitoare la raporturile de familie.  Între acestea sunt şi cererile privind divorţul şi cererile accesorii 

acestuia, dintre care unele sunt cereri nou-introduse de NCC.  Se va avea în vedere, la stabilirea gradului 

de încărcare a acestei instanţe în ceea ce priveşte cauzele de divorţ, că noua legislaţie prevede posibilitatea 

desfacerii căsătoriei pe cale administrativă sau notarială, în anumite condiţii.  Este de aşteptat ca aceste noi 

proceduri să ducă la o anumită degrevare a rolului instanţelor, care însă nu poate fi cuantificată la acest 

                                                      

 

178 Prin dispoziţiile art.229 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.409/10.06.2011, s-au adus precizări cu privire la modalitatea de organizare a instanţei 

de tutelă, prezentate în cadrul secţiunii II.C.3 din Raport.  
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moment.  Furnizarea şi prelucrarea de date statistice care să reflecte incidenţa în practică a acestor noi 

proceduri extrajudiciare, deja introduse din noiembrie 2010 prin Legea nr.202/2010, ar putea ajuta la 

efectuarea unor analize preliminare de impact.  Cu toate acestea, nu au fost puse la dispoziţia 

Consultantului date de la instanţele judecătoreşti care să reflecte numărul de cauze de divorţ introduse pe 

rolul instanţelor în anul 2011 (de altfel, din informaţiile nosatre nu există date statistice pentru anul 2011, 

în general).   

În competența instanţei de tutelă vor mai intra, potrivit NCC, cauzele privind tutela și curatela, aceasta 

preluând, printre altele, atribuțiile autorității tutelare privind numirea tutorelui în cazul persoanelor puse 

sub interdicţie judecătorească (pentru care, conform art.145 Codul familiei, competenţa revine în prezent 

autorităţii tutelare) şi numirea curatorului în cazul capabililor şi a minorului în cazul contrarietăţii de 

interese în relaţiile cu tutorele său (în prezent în competenţa autorităţii tutelare conform art.152 şi 133 

Codul familiei).  

De asemenea, instanţa de tutelă va avea și atribuţii noi, cum ar fi autorizarea încheierii unor acte de către 

un minor cu capacitate de exerciţiu restrânsă (art.146 NCC), exercitarea atribuţiilor consiliului de familie, 

atunci când acesta nu se constituie (art.108 alin.(3) NCC), autorizarea căsătoriei minorului care a împlinit 

vârsta de 16 ani (art.272 alin.(2) NCC) etc.  De asemenea, NCC aduce modificări în materia rudeniei, 

obligaţiei de întreţinere etc., care pot genera cereri noi.   

Aceste atribuţii, fie preluate de la autoritatea tutelară, fie nou-create de NCC, presupun creșterea gradului 

de încărcare la nivelul nou-înființatei instanțe de tutelă – în materie civilă, prin raportare la cel actual al 

TMFB, respectiv al secțiilor și completelor specializate. 

În tabelul inclus în Secţiunea A, impactul de personal aferent modificărilor relevante în materia familiei şi 

protecţiei minorilor şi a altor persoane care au nevoie de forme speciale de ocrotire a fost în general 

estimat ca scăzut.  Cu toate acestea, lipsa datelor nu permite cuantificări sau estimări mai exacte, şi, în 

plus, la estimarea impactului creării acestei instanţe trebuie avute în vedere şi alte aspecte, analizate mai 

jos.  

2. Competenţa instanţei de tutelă în materie penală 

Estimarea impactului de resurse umane şi financiar pe care îl va avea crearea instanţei de tutelă trebuie să 

ia în calcul competenţa generală a acesteia: dacă instanţa de tutelă va judeca numai cauze civile, în limitele 

de competenţă materială menţionate în NCC, sau şi cauze penale cu minori.   

Noile Coduri nu prevăd că instanţa de tutelă ar avea şi competenţe în materie penală în cauzele cu minori, 

dar lipsa unei dispoziţii exprese nu este neapărat un indiciu clar că aceste instanţe au competenţă numai în 

cauze civile.  Nici legislaţia actuală nu dă în mod expres instanţelor, secţiilor şi completelor specializate 

pentru minori şi familie competenţe în materie penală, dar, în practică, TMFB, secţiile şi completele 

specializate pentru familie şi minori din cadrul instanţelor judecă şi cauze penale cu minori.   

În cazul în care instanţele de tutelă vor judeca numai cauze civile (de tipul celor date în competenţa lor 

materială prin NCC), se poate estima o reducere a gradului de încărcare a acestor instanţe, comparativ cu 

gradul de încărcare actual al TMFB, secţiilor şi completelor specializate pentru minori şi familie existente.  

Corelativ, secţiile penale ale instanţelor vor suferi o creştere a gradului de încărcare, întrucât acestea vor 

prelua în competenţa lor şi cauzele penale cu minori judecate actualmente de completele specializate.  În 

cazul în care, dimpotrivă, instanţele de tutelă vor avea competenţa de a judeca atât cauze civile cât şi 
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penale, gradul de încărcare al acestora va fi mai crescut decât cel al TMFB, completelor şi secţiilor 

specializate existente, pe fondul modificărilor aduse de Noile Coduri atât în materie civilă cât şi penală.   

În lipsa unor date complete şi prelucrabile referitoare la numărul curent și estimat de personal aferent 

secţiilor/completelor de minori şi familie, inclusiv împărţirea judecătorilor după specializare (cauze 

civile/penale), analiza impactului creării instanţei de tutelă ca instanţă cu competenţă mixtă sau numai 

civilă nu este posibilă la acest moment. 

3. Modalitatea de organizare a instanţei de tutelă 

De asemenea, impactul creării instanţei de tutelă asupra sistemului judiciar depinde de modalitatea aleasă 

de legiuitor de a organiza această nouă instituţie.  Aşa cum reiese din art.229 din Legea pentru punerea în a 

aplicare a Legii nr.287/2009 privind codul civil, organizarea instanţei de tutelă se va face în etape: într-o 

primă etapă, atribuţiile acesteia se vor exercita de instanţele, secţiile şi completele specializate pentru 

minori şi familie existente, iar, ulterior, modalitatea de organizare şi funcţionare a instanţei de tutelă se va 

stabili prin legea de organizare judiciară. 

(i) Într-o primă etapă, atribuţiile instanţei de tutelă vor fi preluate, după caz, de TMFB, secţiile şi 

completele specializate pentru minori şi familie existente, organizate în baza Legii nr.304/2004, la nivelul 

judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de apel.  Se poate presupune că se va înregistra o creştere a gradului 

de încărcare a acestora cu noile atribuţii create de NCC în sarcina instanţei de tutelă, exemplificate mai sus 

(noi cereri preluarea unor atribuţii ale autorităţii tutelare etc.).   

 

Cu toate acestea, potrivit art.229 din Legea pentru punerea în a aplicare a Legii nr.287/2009 privind codul 

civil (nepublicată în Monitorul Oficial până la data prezentului Raport), în această primă etapă, nu toate 

atribuţiile stabilite instanţei de tutelă de NCC vor fi exercitate de instanţele, secţiile şi completele 

specializate existente.  Astfel, raportul de anchetă psihosocială se va efectua de către autoritatea tutelară, 

mai puţin cel necesar în cazul decăderii din exerciţiul drepturilor părinteşti, care se va efectua de către 

direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului; instanţa va putea delega prin încheiere 

autorităţii tutelare îndeplinirea atribuţiilor referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului 

sau la supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile acestuia.  Potrivit aceluiaşi text de 

lege, cererile în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a NCC rămân să fie soluţionate de instanţele 

judecătoreşti sau, după caz, de autorităţile administrative competente potrivit legii în vigoare la data 

sesizării lor.   

 

Adaptarea structurilor existente la noile prevederi ale NCC în materie de minori și familie, cu limitările de 

mai sus, se estimează a avea un impact financiar atât la nivelul resurselor umane implicate în soluționarea 

acestor tipuri de cauze în cadrul completelor, secţiilor şi instanţelor specializate care vor prelua atribuţiile 

instanţei de tutelă în această etapă, precum și asupra infrastructurii fizice și de IT, care va trebui să fie 

dimensionată corespunzător.  Aşa cum am precizat în introducerea acestei secţiuni, în lipsa unor date 

complete şi prelucrabile, estimarea acestui impact nu este posibilă.  

(ii) Într-o etapă ulterioară, urmează a se stabili modalitatea de organizare și funcționare a instanței de 

tutelă.  Se pot lua în calcul, cel puţin teoretic, următoarele variante: (i) sub forma secțiilor sau completelor 

specializate în cadrul instanțelor, pe modelul existent, cu desfiinţarea TMFB (ii) sub forma secțiilor sau 

completelor specializate în cadrul instanțelor, pe modelul existent, dar cu menţinerea TMFB şi continuarea 
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efortului de înfiinţare a unor astfel de instanțe specializate sau (iii) sub formă de instanțe specializate, de 

sine stătătoare, pe toate nivelurile jurisdicționale relevante.  Fiecare dintre aceste variante prezintă un 

impact financiar şi de personal diferit asupra sistemului judiciar.  În fiecare dintre aceste variante, impactul 

va depinde şi de competenţele acordate instanţei de tutelă (instanţă civilă sau mixtă civilă şi penală), aşa 

cum explicam mai sus. 

Impactul bugetar şi de personal al creării instanţei de tutelă în oricare dintre variantele de mai sus nu poate 

fi cuantificat în prezent, în lipsa unui set de date complet și prelucrabil cu privire la numărul curent și 

estimat de personal aferent secţiilor/completelor de minori şi familie și la infrastructura alocată acestora. 
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D. IMPACTUL NOILOR CODURI ASUPRA SECTORULUI PRIVAT ŞI A MEDIULUI DE AFACERI ÎN 

GENERAL 

Sectorul privat joacă un rol esenţial în creşterea economică şi dezvoltarea socială a unei ţări, iar sprijinirea 

lui constituie o verigă extrem de importantă în lanţul cooperării pentru dezvoltare, astfel încât este de 

aşteptat ca intrarea în vigoare a Noilor Coduri, cel mai important pas în reformarea sistemului judiciar din 

România, să aibă un impact asupra acestuia şi asupra mediului de afaceri în general.  

În cadrul acestui capitol, prin „sector privat” se va înţelege mai ales „sector economic privat” (persoane 

juridice cu capital privat care desfăşoară activităţi pentru obţinerea de profit); cu toate acestea, acolo unde 

este cazul, vom face referiri şi la „sectorul persoane fizice” sau, după caz, „sectorul non-profit” (persoane 

juridice cu capital privat care desfăşoară activităţi non-profit). 

Se poate spune dintru început că Noile Coduri, văzute ca un set de măsuri complexe şi reforme 

instituţionale menite să crească nivelul de răspundere al organelor judiciare şi eficienţa instanţelor de 

judecată, în acelaşi timp cu reducerea duratei proceselor şi creşterea calităţii hotărârilor judecătoreşti, vor 

genera un impact general pozitiv asupra întregului sector privat, pe termen lung. 

1. Analize interne privind evaluarea nivelului de conformare cu noile reglementări 

Aşa cum este de aşteptat în cazul unei schimbări de asemenea magnitudine cum este adoptarea unor patru 

noi coduri care conţin principalele norme substanţiale şi procesuale atât în materie civilă cât şi în materie 

penală, intrarea în vigoare a Noilor Coduri va impune entităţilor din sectorul privat (precum şi celor din 

sectorul non-profit) să îşi reevalueze contractele în vigoare, litigiile pe rol sau disputele care pot duce la 

declanşarea de litigii, autorizaţiile, înregistrările cerute de lege – pe scurt, să îşi realizeze propriul „studiu 

de impact”, atât cu privire la nivelul de conformare cu noile reglementări cât şi cu privire la noile 

oportunităţi create de modificările legislative.  Surse din mediul de afaceri confirmă că multe societăţi 

comerciale au demarat deja acest tip de audit.  

Pe de o parte, un astfel de proces de reevaluare impune ca juriştii angajaţi ai acestor entităţi, dar şi 

personalul din departamentele comerciale, să parcurgă cursuri de pregătire profesională.  Pe de altă parte, 

se poate preconiza o creştere, cel puţin pe termen scurt, a nevoii de asistenţă juridică specializată prin 

angajarea serviciilor unor avocaţi.  E de presupus că această nevoie de servicii specializate va afecta mai 

ales întreprinderile mici, care de regulă nu angajează jurişti sau avocaţi, desfăşurându-şi activitatea 

contractuală exclusiv prin personalul comercial.   

În lipsa unei analize aprofundate a structurii sectorului privat şi a pieţei din România, este foarte greu de 

stabilit o scară de evaluare mare/mediu/scăzut pentru impactul financiar şi de personal pe care shimbările îl 

vor avea asupra sectorului privat.  Cu toate acestea, întrucât în general acest tip de impact antrenează de 

regulă schimbări mai semnificative în zonele cele mai active şi mai ambiţioase ale mediului de afaceri, se 

poate spune că impactul asupra sector privat în întregul său, incluzând toate grupurile şi categoriile de 

societăţi comerciale, va fi unul redus spre mediu.  În aceeaşi măsură, întrucât e de presupus că viteza de 

reacţie la schimbarea legislativă a diverselor grupuri şi eşaloane nu va fi aceeaşi, se poate estima un impact 

imediat sau pe termen mediu. 

Pentru a exemplifica tipul şi întinderea analizelor pe care entităţile din sectorul privat trebuie să le 

realizeze în scopul armonizării activităţii lor cu noile dispoziţii legale, vom prezenta în cele de mai jos un 
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studiu de caz vizând instituţiile financiare şi de credit care, deşi modificările aduse de NCC contractelor 

specifice sectorului financiar nu sunt semnificative, vor trebui totuşi să facă o evaluare detaliată şi atentă a 

propriei activităţi pentru a se conforma noilor dispoziţii legale. 

Este de aşteptat ca actorii din sectorul financiar să asimileze fără dificultăţi noile dispoziţii din NCC cu 

privire la depozitul bancar, facilitatea de credit sau la contractul de asigurare.  Cu toate acestea, există 

numeroase alte prevederi în NCC care modifică cadrul legal actual şi care vor avea un impact direct aspra 

modului în care instituţiile financiare şi de credit îşi vor încheia şi executa contractele, exemplele mergând 

de la noi dispoziţii privind încheierea şi interpretarea contractelor până la cele referitoare la punerea în 

executare şi modificarea clauzelor contractuale (inclusiv cu intervenţia instanţelor).  

În mod special, se poate presupune că instituţiile financiare şi de credit vor fi foarte interesate să înţeleagă 

noile dispoziţii legale referitoare la încheierea contractelor (de exemplu, dispoziţiile referitoare la viciile de 

consimţământ şi leziune) pentru a putea preveni riscul invalidării acestora.  De asemenea, se poate 

prevedea un interes sporit în noile reglementări care permit instanţelor să modifice termenii contractuali 

conveniţi de părţi (cum ar fi impreviziunea, cu privire la care NCC dispune că, atunci când executarea 

contractului devine oprea împovărătoare pentru una dintre părţi din cauza unor circumstanţe excepţionale, 

instanţa poate dispune modificarea contractului sau chiar încetarea acestuia).  Din această perspectivă, va fi 

esenţial pentru instituţiile financiare şi de credit să aibă o documentaţie de credit standard solidă şi 

proceduri corecte, aliniate noilor dispoziţii legale, pentru a evita riscul de a fi acţionate în instanţă de 

clienţii lor (în condiţiile în care acţiuni promovate în mod colectiv de clienţi pot aduce daune grave 

activităţii bancare). 

Având în vedere că împrumuturile garantate reprezintă o mare parte din activitatea sectorului financiar, un 

alt subiect de maxim interes pentru instituţiile în discuţie sunt diferitele tipuri de garanţii.  Actorii din 

sectorul financiar consideră schimbările aduse de NCC regimului juridic al garanţiilor personale şi reale ca 

fiind extrem de importante pentru activitatea bancară.  Principiile noi sau modificate referitoare la 

fideiusiune, scrisoarea de garanţie şi scrisoarea de confort, precum şi schimbările aduse regimului 

privilegiilor şi garanţiilor reale vor trebui înţelese şi transpuse în documentaţia şi practicile standard ale 

instituţiilor financiare şi de credit.  O la fel de mare importanţă au modificările aduse procedurilor de 

executare silită, care vor avea un impact semnificativ asupra activităţii acestora.  

Având în vedere cele de mai sus, se poate prevedea că instituţiile financiare şi de credit vor trebui să ia 

măsuri în scopul înţelegerii reformei judiciare introduse de NCC, al evaluării impactului pe care aceasta îl 

va avea asupra activităţii lor, şi al stabilirii măsurilor necesare pentru alinierea practicilor şi documentaţiei 

lor standard cu noile reglementări.  În concret, este de aşteptat, în opinia noastră, ca instituţiile financiare şi 

de credit să ia următoare măsuri (printre altele):  

- efectuarea unei analize detaliate a modificărilor introduse de NCC; 

- organizarea de cursuri de pregătire profesională pentru personal, atât juridic, cât şi comercial, 

financiar etc., pentru a asigura înţelegerea şi asimilarea modificărilor legislative; 

- revizuirea procedurilor interne, procedurilor interne de lucru, circularelor interne şi a altor 

documente utilizate în mod obişnuit în cursul activităţii; 

- revizuirea procedurilor de lucru referitoare la activităţile de bază cât şi la cele auxiliare;  
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- revizuirea documentaţiei contractuale standard utilizate în cadrul activităţilor de bază (de ex. credite 

pentru persoane fizice, credite pentru persoane juridice, contracte de garanţie personală, contracte de 

garanţie reală); 

- revizuirea documentaţiei contractuale standard pentru activităţile auxiliare (cu terţi, alţii decât 

clienţii); 

- revizuirea procedurilor auxiliare, cum ar fi formalităţile de înregistrare a garanţiilor şi alte mijloace 

de publicitate; şi 

- revizuirea regulilor interne, atât în ceea ce ţine de produsele şi serviciile bancare de bază cât şi de 

activităţile secundare, cum ar fi cele legate de organizarea internă. 

Estimăm că volumul de muncă necesar în vederea îndeplinirii măsurilor de mai sus în cadrul instituţiilor 

financiare şi de credit medii sau mari (inclusiv societăţile de leasing şi asigurări) va fi destul de mare.  În 

consecinţă, va fi probabil necesar ca entităţile mai mari să apeleze la consultanţă juridică externă în acest 

sens. 

Pe de altă parte, şi clienţii instituţiilor financiare şi de credit vor trebui să înţeleagă ce drepturi şi obligaţii 

contractuale le revin conform  documentaţiei astfel revizuite la contractarea serviciilor financiare, după 

implementarea NCC.  

Următoarele secţiuni sunt dedicate identificării modificărilor majore aduse de Noile Coduri care ar putea 

avea un impact asupra sectorului privat, pe lângă nevoia generalizată de analize de conformitate descrisă şi 

exemplificată mai sus, precum şi descrierii posibilelor tipuri de impact.   

2. Reglementări privitoare la contracte 

NCC introduce o abordare nouă în ceea ce priveşte gestionarea raporturilor contractuale dintre părţi, buna-

credinţă în negocierea şi executarea contractelor devenind o componentă mai importantă în cadrul 

reglementării.  Actorii din sectorul privat vor găsi probabil benefice noua flexibilitate a regulilor privind 

rezilierea, care devine unilaterală sub imperiul NCC, prioritatea acordată nulităţii relative faţă de nulitatea 

absolută, sau introducerea răspunderii pre-contractuale.   

E probabil ca şi regulile mai detaliate privind notificarea debitorilor să fie binevenite, ca şi introducerea 

obligatorie a unei „perioade de graţie” în notificările către debitor, care trebuie să conţină un termen de 

îndeplinire în absenţa căruia debitorul va fi prezumat obligat să îşi îndeplinească obligaţia într-un „termen 

rezonabil”.  Înlăuntrul termenului stabilit în notificare sau a „termenului rezonabil”, creditorul are dreptul 

de a suspenda executarea propriilor obligaţii sau de a solicita daune, dar nu poate alege calea rezilierii şi 

nici nu poate proceda la executarea silită a drepturilor sale contractuale.  Numărul mare de modificări pe 

care NCC le aduce regimului legal general al contractelor va impune o perioadă de adaptare, în care părţile 

contractuale să ia la cunoştinţă noile reguli şi să se poată conforma lor.  Prin urmare, cel puţin pentru 

perioada imediat următoare intrării în vigoare a NCC şi până la stabilirea unei practici, aceste modificări ar 

putea fi sursa unor dispute contractuale.   

NCC creează un nou cadru legal menţinerii echilibrului contractual dintre părţi, atunci când acesta este 

ameninţat de circumstanţe obiective care survin încheierii contractului (impreviziune), sau de lipsa  unei 

înţelegeri adecvate a obligaţiilor contractuale asumate (din eroare, prin asumarea unor clauze standard 

incluse în anumite contracte), sau de conduita ilicite a celeilalte părţi (violenţă, dol).  Noile reglementări 
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care permit părţilor să ceară instanţei suplimentarea, modificarea sau încetarea contractelor în scopul 

restabilirii echilibrului contractual sunt de natură a crea, pe termen lung, un mediu de afaceri mai flexibil, 

dar pot genera şi o anumită nesiguranţă în cadrul raporturilor contractuale, în special câtă vreme 

soluţionarea unor astfel de litigii contractuale poate fi de durată.   

Deşi menţine regula consensualismului, NCC introduce totuşi o nouă cerinţă cu impact în practică, 

impunând forma autentică a contractelor având ca obiect înstrăinarea sau constituirea unor drepturi reale ce 

urmează a fi înregistrate în cartea funciară cu privire la clădiri, contracte care, sub imperiul reglementărilor 

actuale, sunt încheiate sub semnătură privată.  Această modificare poate determina o creştere a costurilor 

aferente serviciilor notariale.  Pe de altă parte, NCPC oferă părţilor un stimulent pentru încheierea 

contractelor în formă autentică, chiar şi în cazurile în care legea nu impune forma autentică, prin 

introducerea unei proceduri de executare silită rapidă cu privire la actele autentice. 

Printre noile instituţii de drept contractual menite să producă un impact asupra sectorului privat, 

menţionăm introducerea cesiunii contractului, care lipseşte din reglementarea actuală dar este necesară 

pentru buna funcţionare a mediului de afaceri.  În conformitate cu NCC, cesiunea contractului presupune 

că, în principiu, oricare dintre părţi îşi poate substitui un terţ în drepturile şi obligaţiile ce îi revin conform 

contractului.  Spre deosebire de novaţie, această operaţiune nu determină stingerea contractului existent; în 

plus, spre deosebire de cesiunea de creanţă în prezent admisă de lege, cesiunea contractului permite şi 

cesiunea obligaţiilor. 

După cum aminteam mai sus, întrucât activităţile specifice sectorului financiar (depozitul, împrumutul, alte 

tipuri de finanţări cum ar fi leasingul financiar, asigurarea) beneficiază deja de reglementări detaliate în 

legile speciale, cele câteva dispoziţii din NCC care se referă expres la activităţile financiare (de ex. 

dispoziţiile referitoare la contractele bancare sau la contractul de asigurare) nu sunt de natură a produce un 

impact semnificativ asupra activităţilor desfăşurate de instituţiile financiare şi de credit.   

3. Soluţionarea litigiilor contractuale şi recuperarea creanţelor 

În afara altor modificări susceptibile de a avea impact asupra sectorului privat discutate pe scurt mai jos, 

strict sub aspectul soluţionării disputelor contractuale, prima notă pozitivă este aceea că NCPC reuneşte şi 

consolidează procedurile de recuperare a creanţelor contractuale prevăzute actualmente de diferite acte 

normative (somaţia de plată prevăzută de O.G. nr.5/2001 şi ordonanţa de plată prevăzută de O.U.G. 

nr.119/2007).  Procedura ordonanţei de plată prevăzută de NCPC reprezintă transpunerea Directivei 

nr.2000/35/EC a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la combaterea întârzierii la plată în 

tranzacţiile comerciale, care prevede obligaţia statelor membre de a garanta că, în mod normal, un creditor 

poate obţine un titlu executoriuîn termen de cel mult 90 de zile calendaristice de la exercitarea acţiunii, 

indiferent de valoarea creanţei, cu condiţia ca debitorul să conteste creanţa.  NCPC adaugă o procedură 

preliminară, şi anume somaţia transmisă debitorului înainte de introducerea cererii de ordonanţă de plată, 

prin care creditorul solicită plata în termen de 15 zile, şi care întrerupe prescripţia.     

Un alt element de noutate, cu un posibil impact asupra sectorului persoane fizice, este acela că NCPC 

permite asociaţiilor de proprietari să recurgă la procedura simplificată şi urgentă a ordonanţei de plată 

pentru a recupera creanţe constând în cota-parte aferentă cheltuielilor comune şi contribuţia la cheltuielile 

de întreţinere a părţilor comune datorate asociaţiei de persoanele care locuiesc în imobil.  Această 

prevedere poate duce la îmbunătăţirea situaţiei fluxului de numerar al asociaţiilor, având totodată un 

impact pozitiv şi la nivelul gospodăriilor individuale, întrucât instanţele pot acorda debitorilor termene 
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între 10 şi 30 de zile pentru plata acestor creanţe, şi chiar termene mai generoase, ori efectuarea plăţii în 

rate, dacă debitorii fac dovada că au dificultăţi la plată. 

NCPC introduce de asemenea procedura cu privire la cererile de valoare redusă, aplicabilă printre altele 

acţiunilor de recuperare a creanţelor contractuale.  Această procedură este aplicabilă pentru cereri a căror 

valoare nu depăşeşte 10.000 RON, şi prezintă diverse avantaje, cum ar fi utilizarea formularelor tip.  De 

regulă, procedura se desfăşoară exclusiv în scris, instanţa soluţionând acţiunea în camera de consiliu printr-

o hotărâre executorie, în 30 de zile de la primirea tuturor probelor necesare.  Promovarea căii de atac nu 

suspendă executarea hotărârilor astfel emise de judecătorie, dar tribunalul poate dispune suspendarea la 

cerere, cu condiţia depunerii unei cauţiuni de 10% din valoarea contestată.  Este de aşteptat ca atât 

societăţile comerciale (mai cu seamă întreprinderile mici şi mijlocii, sau prestatorii de servicii cu un 

portofoliu mare de clienţi persoane fizice), dar şi persoanele fizice să aprecieze beneficiile acestei noi 

proceduri, , care oferă o modalitate simplificată şi mai rapidă de recuperare a creanţelor cu valoare redusă.   

Pe lângă aceste proceduri speciale de recuperare a creanţelor care implică intervenția instanțelor, NCPC 

introduce noi stimulente pentru a determina părțile să apeleze la mecanisme alternative de soluționare a 

disputelor: medierea și arbitrajul, fapt care, pe termen lung, se estimează a avea un impact pozitiv asupra 

sectorului privat.  NCPC instituie obligația judecătorilor de a recomanda părților soluționarea cauzei prin 

procedura medierii și permite instanțelor să aplice amenzi părților care refuză să se prezinte la termenul la 

care le sunt aduse la cunoștința avantajele medierii (prevedere deja introdusă prin Legea nr.202/2010).   

NCPC încurajează de asemenea și soluționarea disputelor prin procedura arbitrajului, în primul rând prin 

lărgirea sferei disputelor arbitrabile, dar şi prin relaxarea condiţiilor de formă impuse pentru încheierea 

validă a convenției arbitrale (care poate fi încheiată prin schimb de corespondență sau acte procedurale și 

este prezumată a fi valabilă atâta vreme cât una dintre părți invocă existența convenției arbitrale iar 

cealaltă parte nu se opune).  Pe de altă parte, noua reglementare impune încheierea convenţiei arbitrale în 

formă autentică în cazul litigiilor ce au ca obiect drepturi reale asupra unor bunuri imobile.  Deși 

presupune formalități mai stricte decât cele existente în actuala reglementare, noua regulă nu ar trebui să 

creeze dificultății suplimentare pentru sectorul privat, având în vedere că, în practică, părțile includ de 

obicei clauza arbitrală în chiar contractul din care izvorăşte disputa, iar NCC impune forma autentică 

pentru toate contractele ce au ca obiect drepturi reale asupra unor terenuri sau clădiri. 

Notăm că, potrivit NCPC, sentințele arbitrale nu sunt considerate titluri executorii, fiind încă necesară 

învestirea lor de către instanță, ceea ce ar putea descuraja părțile să opteze pentru arbitraj în loc de instanță 

pentru soluționarea litigiilor.  Cu toate acestea, menţionăm că Proiectul LPA NCPC preconizează 

modificarea dispoziţiilor art.606 NCPC, prevăzând că hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu şi se 

execută silit întocmai ca şi o hotărâre judecătorească.  În plus, art.10 din Proiectul LPA NCPC prevede 

eliminarea instituţiei învestirii cu formulă executorie a titlurilor executorii, pe cale separată, prealabil 

încuviinţării executării silite.  În cazul în care aceste modificări ale NCPC vor fi adoptate, nu ar mai exista 

pentru părţi inconveniente în cazul în care ar opta pentru arbitraj, în locul procedurii de drept comun. 

Noile reglementări în materia executării silite vor fi detaliate într-o secțiune ulterioară, însă, referitor strict 

la recuperarea creanţelor, remarcăm o nouă abordare care poate avea un impact substanțial în practică.  

NCPC dă posibilitatea creditorilor terţi faţă de cauză să intervină în proceduri de executare silită aflate în 

derulare între părţi pe rolul instanțelor, ceea ce demonstrează intenția legiuitorului de a transforma 

executarea silită într-o procedură colectivă, asemănătoare întrucâtva cu procedura insolvenței.  Deşi nu 
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este lipsită de certe avantaje, este posibil ca această nouă abordare să fie întâmpinată cu rezerve de sectorul 

privat, întrucât creditorii care au inițiat executarea silită vor fi nevoiți să intre în concurs cu alți creditori ai 

aceluiași debitor, şi nu doar cu cei aflați în posesia unor titluri executorii sau care au luat măsuri 

asigurătorii împotriva debitorului, dar și cu acei creditori ale căror creanțe sunt garantate prin garanții reale 

sau privilegii ce pot avea un rang mai mare decât cele ale creditorului care a inițiat procedura.  În plus, 

creditorii chirografari, care nu dețin titluri executorii ci doar un înscris sub semnătură privată cu dată certă 

sau înregistrat la registrele prevăzute de lege, pot şi aceştia să intervină în procedura executării silite și să 

obțină, temporar, consemnarea sumelor pretinse de la debitor, obţinute din valorificarea bunurilor acestuia.  

Noua reglementare poate crea dezavantaje și pentru debitor, pus în situaţia de a-şi satisface toți creditorii 

deodată în cadrul aceleiaşi proceduri. 

4. Garanţii personale şi reale mobiliare şi imobiliare 

Și în ceea ce privește garanțiile reale, o temă de maxim interes pentru sectorul privat în general, impactul 

modificărilor și elementelor de noutate introduse prin NCC se prevede a fi unul pozitiv.  Pe lângă o mai 

bună sistematizare față de legislația actuală, unde reglementările referitoare la garanții sunt răspândite în 

cuprinsul CC, CPC și al altor legi speciale, NCC aduce o serie de clarificări binevenite pentru sectorul 

privat. 

În materia garanțiilor reale mobiliare, semnalăm codificarea în premieră a dreptului de retenție ca drept 

general al persoanelor care au obligația de a preda sau restitui un bun mobil să rețină acel bun până când 

creditorul le rambursează cheltuielile necesare ori utile efectuate în legătură cu acesta, sau contravaloarea 

prejudiciilor suferite de pe urma bunului respectiv.  În plus, creanțele garantate cu drept de retenție 

(considerat privilegiu special în reglementarea NCC) au prioritate față de creanțele garantate cu ipotecă 

sau gaj, cu condiția de a fi înregistrate în arhiva electronică înaintea acestora.   

NCC aduce și o mai bună sistematizare a garanțiilor reale mobiliare prin introducerea ipotecii mobiliare 

(în cazul garanţiei fără deposedare) în contrast cu gajul (cu deposedare).  La fel ca și garanțiile reale 

mobiliare existente, reglementate în prezent de Legea nr.99/1999, ipotecile mobiliare trebuie să fie 

înregistrate în arhiva electronică.  Totodată, drepturile dobândite în temeiul unor clauze contractuale 

precum pactum reservati dominii, opțiunea de răscumpărare și cesiunea de creanță sunt asimilate, sub 

aspectul ordinii de prioritate și executării, ipotecilor imobiliare cu condiția să fie înregistrate în arhiva 

electronică.  De asemenea, creditorul garantat poate înregistra un aviz de preluare ori de câte ori 

intenționează preluarea un bun ipotecat în contul creanței garantate.  Pe de altă parte însă, NCC elimină 

regula existentă potrivit cu care creditorii garantați în temeiul Legii nr.99/1999 pot urmări bunul aflat în 

mâinile terților; sub imperiul NCC, creditorul garantat care a inițiat executarea silită a garanției are 

obligația să restituie adevăratului proprietar bunul mobil sau, după caz, suma obținută în urma vânzării 

acestuia, de îndată ce află că debitorul nu este proprietarul bunului.  Cu toate că urmărește creșterea 

stabilității și siguranței circuitului civil, această nouă regulă ar putea descuraja părțile să opteze pentru o 

astfel de garanție.   

În privința garanțiilor imobiliare, poate că cea mai importantă modificare introdusă de NCC, care foarte 

probabil va avea un impact asupra sectorului privat, o reprezintă noua viziune asupra efectelor înregistrării 

ipotecii în cartea funciară, care devine constitutivă de drepturi, spre deosebire de concepția actuală, potrivit 

căreia are doar un efect de opozabilitate față de terți.  Scopul acestei prevederi, parte a noii abordări 

generale a efectelor înregistrărilor în cartea funciară, este de a încuraja înregistrarea tranzacțiilor 
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imobiliare, ceea ce, pe termen lung, va permite caevidențele publice privind drepturile reale imobiliare să 

fie complete și la zi, spre avantajul sectorului privat.  Un alt efect benefic al acestei noi reguli este acela că 

nu mai este necesară reînnoirea  înregistrării pentru a preveni perimarea.  

O altă noutate binevenită, care va avea un impact benefic asupra sectorului privat, este posibilitatea 

constituirii de ipoteci asupra construcțiilor viitoare, în prezent permisă doar în materia investiţiilor 

ipotecare.  În momentul de față lipsa reglementării este suplinită în practică prin încheierea de contracte de 

ipotecă sub termen suspensiv, prevăzute a intra în vigoare la finalizarea construcției, un artificiu nu lipsit 

de riscuri pe care părțile nu vor mai fi nevoite să și-l asume sub imperiul NCC.   

De asemenea, conform noii reglementări, ipotecile pot fi constituite și asupra universalității de bunuri 

imobile ale unei persoane.  Un alt element de noutate cu impact estimat îl reprezintă posibilitatea cesionării 

rangului ipotecii, separat de cesiunea garanției propriu-zise. 

5. Noua reglementare a prescripţiei extinctive 

Modificările aduse de NCC normelor privind prescripția extinctivă și instituția decăderii din drepturi pot 

avea și ele un impact asupra sectorului privat, întrucât asigură o mai mare flexibilitate raporturilor juridice 

iar, pe termen lung, ar putea contribui la crearea unui mediu de afaceri mai responsabil.   

În primul rând, NCC introduce o nouă sistematizare a termenelor, stabilind trei categorii de termene 

speciale – de 10 ani, 2 ani şi respectiv 1 an, în plus față de termenul general de 3 ani.  Mai sunt prevăzute 

și alte termene de prescripție speciale, cuprinse între 6 luni (de pildă, în cazul cererilor prin care se solicită 

instanței pronunțarea unei hotărâri care să ţină loc de promisiune bilaterală de vânzare) și 5 ani (de pildă, 

în cazul cererilor prin care se solicită rambursarea soldului creditor rămas după închiderea contului curent). 

Poate şi mai important, NCC mută accentul reglementării de la caracterul imperativ, de ordine publică al 

prescripţiei extinctive, la unul privat, dispozitiv.   

Părţile au posibilitatea de a încheia convenţii (pacte) prin care să modifice durata, data de la care încep să 

curgă sau condițiile în care se suspendă termenele de prescripție.  În plus, NCC prevede expres faptul că 

prescripţia extinctivă poate fi invocată doar de cel în folosul căruia curge şi nu poate invocatădin oficiu, 

indiferent dacă este vorba de interese private sau publice.   

În afara prescripţiei extinctive, NCC suplineşte o lacună legislativă majoră introducâd instituţia decăderii.  

Conform noilor reglementări, neexercitarea unui drept subiectiv înlăuntrul termenului stabilit atrage 

pierderea însuşi dreptului subiectiv, şi nu numai a dreptului material la acţiune.  Efectele severe ale 

decăderii vor impune o mai mare disciplină în exercitarea drepturilor  în cadrul sectorului privat. 

6. Reprezentarea, administrarea şi funcţionarea persoanelor juridice 

NCC conţine reglementări cu privire la reprezentarea, administrarea şi funcţionarea persoanelor juridice, 

incluzând, într-o anumită măsură, şi societăţile comerciale, reglementări care pot avea un impact asupra 

sectorului privat şi a sectorului non-profit.   

În ceea ce priveşte strict sectorul economic (societăţi comerciale), identificăm o posibilă sursă de 

instabilitate în faptul că NCC conţine atât de multe reguli aplicabile – cel puţin în principiu – şi societăţilor 

comerciale.  În prezent, Legea nr.31/1990 este legea specială care guvernează societăţile comerciale, 

dispoziţiile acesteia urmând fiind interpretate în lumina prevederilor Codului comercial, şi completate cu 

acestea.  Expresie a abordării moniste a dreptului civil preferate de leguitor, NCC înglobează dispoziţiile 
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de drept comercial şi aborgă Codul comercial, astfel că, la intrarea sa în vigoare, NCC va deveni noua lege 

generală aplicabilă societăţilor comerciale, în completarea dispoziţiilor speciale.   

De asemenea, ca o consecinţă a concepţiei moniste adoptate de legiuitor, NCC abrogă şi înlocuieşte 

regulile generale care formează astăzi cadrul legal aplicabil persoanelor juridice în Codul comercial şi 

Decretul nr.31/1954.  În esenţă, NCC codifică prevederile existente, astfel că nu se aşteaptă ca modificarea 

să aibă un impact major asupra sectorului privat.     

7. Performanţa generală a sistemului judiciar (cauze civile) 

Aşa cum am precizat în introducerea la acest capitol, se estimează că reforma va îmbunătăţi performanţa 

generală a sistemului judiciar şi, în consecinţă, va avea un impact general pozitiv asupra sectorului privat şi 

asupra mediului de afaceri, în general.  Durata redusă a proceselor civile şi eficientizarea procedurilor vor 

determina o scădere a cheltuielilor de judecată suportate de părţi, dar, în aceeaşi măsură, beneficiile aduse 

de NCPC pot contribui la o mai mare disciplină şi responsabilitate a mediului de afaceri în întregul său.   

7.1. Măsuri pentru îmbunătăţirea predictibilităţii şi calităţii generale a actului de 

justiţie  

NCPC pune un mai mare accent pe importanţa unei practici judecătoreşti unitare, care conduce la o 

stabilitate şi securitate sporite ale mediului de afaceri ca urmare a unei predictibilităţi sporite a soluţiilor 

pronunţate de instanţe.  De asemenea, o mai mare predictibilitate a soluţiilor pronunţate de instanţe ar 

putea conduce pe termen lung la o mai bună disciplină în ceea ce priveşte încheierea contractelor şi o mai 

mare responsabilitate în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor contractuale, ceea ce ar profita întregului 

mediu de afaceri, şi ar determina părţile să recurgă din ce în ce mai mult la proceduri extrajudiciare, 

mediere sau arbitraj în vederea soluţionării disputelor.  

În acest sens, NCPC conţine o reglementare mai detaliată a recursului în interesul legii, care devine 

accesibil mai multor categorii decât sub reglementarea actuală; pe lângă PÎCCJ, vor mai putea promova 

acest recurs colegiile de conducere ale ÎCCJ şi Curţilor de Apel, precum şi Avocatului Poporului179.   

În plus, NCPC introduce un nou instrument pentru asigurarea de soluţii uniforme la probleme de drept, 

permiţând părţilor să solicite instanţei care judecă cauza în ultimă instanţă, precum şi Curţilor de Apel şi 

Tribunalelor, din oficiu, să sesizeze ÎCCJ în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea 

unor probleme de drept de care depinde soluţionarea cauzei, în cazul în care problema de drept nu a fost 

uniform soluţionată în practica instanţelor.  Proiectul LPA NCPC prevede modificarea art.512 NCPC, în 

sensul restrângerii obiectului sesizării la chestiuni de drept, de a căror lămurire depinde soluţionarea pe 

fond a cauzei respective, nou apărute, care nu au fost dezlegate unitar în practica instanțelor și care nu fac 

obiectul recurs în interesul legii în curs de soluționare.   

Predictibilitatea este unul din ţelurile reformei nu numai din perspectiva soluţiilor pronunţate de instanţe, 

dar şi din perspectiva duratei proceselor.  NCPC introduce obligaţia judecătorilor de a informa părţile la 

primul termen cu privire la durata estimată a procesului, ceea ce permite părţilor să îşi exercite drepturile 

mai responsabil şi să îşi administreze costurile de judecată mai bine. 

                                                      

 

179 Menţionăm în acest sens că soluţii legislative similare celor prevăzute în NCPC au fost deja introduse prin Legea nr.202/2010 

în materia recursului în interesul legii. 
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De asemenea, tot ca un nou mijloc menit a îmbunătăţi calitatea actului de justiţie, NCPC introduce 

contestaţia privind tergiversarea procesului, prin care părţile vor putea să îşi apere dreptul la soluţionarea 

cauzei într-un termen optim şi previzibil; partea se va putea plânge instanţei care judecă procesul de 

conduita celeilalte părţi sau chiar a instanţeiprin care se creează întârzieri nejustificate.  În afară de a 

contribui la asigurarea unei durate rezonabile a proceselor şi, prin urmare, la reducerea cheltuielilor de 

judecată suportate de părţi, acest nou instrument are şi menirea de a spori responsabilitatea judecătorilor.  

7.2. Modificări de natură a reduce durata proceselor civile 

Una dintre cele mai importante modificări aduse de NCPC este resistematizarea procesului civil de o 

manieră care să asigure celeritatea procedurilor şi o responsabilizare sporită a tuturor participanţilor.  

NCPC împarte procesul în trei mari etape: etapa cercetării procesului, cercetarea, şi dezbaterile în fond.  

Etapa cercetării procesului este gândită ca o procedură rapidă în care judecătorul verifică dacă înscrisurile 

şi cererile depuse de părţi îndeplinesc cerinţele de formă impuse de lege, se asigură de remedierea 

eventualelor lipsuri, şi asigură efectuarea procedurii de comunicareînainte de stabilirea datei primului 

termen.  Este de presupus că această nouă procedură va reduce durata totală a procesului, având în vedere 

că, în practica actuală, etapa în care se asigură îndeplinirea cerinţelor de formă ale actelor de procedură 

depuse şi comunicarea acestora către părţi  cunoaşte foarte adesea numeroase amânări.   

De asemenea, NCPC introduce noi reglementări privind termenele procedurale în limitele cărora părţile îşi 

pot exercita drepturile, reglementări care, foarte probabil,vor contribui şi acestea la accelerarea 

procedurilor.  Excepţiile trebuie să fie invocate în scris, în întâmpinare, sau, dacă formularea acesteia nu 

este obligatorie, cel mai târziu până la primul termen.  Toate cauzele de nulitate trebuie invocate deodată, 

sub sancţiunea decăderii părţii din dreptul de a le mai invoca.  Excepţiile absolute trebuie să fie invocate 

imediat ce cauzele lor sunt cunoscute părţii, sub sancţiunea aplicării unei amenzi şi/sau obligării la plata de  

despăgubiri.  Verificarea înscrisurilor şi declararea falsului în înscrisuri sunt de asemenea limitate la 

primul termen după depunerea înscrisului în cauză.    

Eliminarea recursului în cauze cu o anumită frecvenţă în practică (spre exemplu, cererile de anulare sau 

desfacere a căsătoriei, cererile privind obligaţii de a face neevaluabile în bani), înlocuirea recursului cu 

apel în anumite cauze şi proceduri (de exemplu, în procedura de administrare a probelor sau de constatare 

a stării de fapt), precum şi stabilirea unui termen maxim până la care trebuie să aibă loc primul termen în 

apel, au şi acestea scopul de a reduce durata procesului şi, în consecinţă, cheltuielile de judecată suportate 

de părţi. 

Un alt set de reglementări care poate duce la scurtarea duratei procesului este examinarea admisibilităţii în 

principiu a cererilor de introducere în cauză a altei persoane, chemare în garanţie sau arătare a titularului 

dreptului, procedură prin care instanţa evaluează dacă astfel de cereri sunt admisibile în principiu, înainte 

de a proceda la cercetarea cauzei pe fond.  În consecinţă, se va evita tergiversarea procesului ca urmare a 

diverselor incidente procedurale care se ivesc în legătură cu astfel de cereri, sau probelor propuse sau 

administrate de astfel de terţi (de exemplu, comunicarea eronată a citaţiei către terţ, amânarea acordată 

terţului pentru formularea apărării).  Se aşteaptă ca noile prevederi să aibă un impact pozitiv asupra 

sectorului privat, atât din punct de vedere al cheltuielilor de judecată ale părţilor, care vor beneficia de o 

durată mai scurtă a proceselor, cât şi din punct de vedere al cheltuielilor suportate de terţii chemaţi să stea 

în judecată în baza unor cereri care sunt în mod vădit inadmisibile.     
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Noile reglementări privind citarea/comunicarea actelor de procedură şi administrarea probelor pot 

contribui şi acestea la reducerea duratei procesului.  NCPC permite părţilor să comunice citaţiile personal, 

prin intermediul executorului judecătoresc sau prin servicii de curierat rapid.  Este de aşteptat ca un 

reclamant diligent, care doreşte soluţionarea cu celeritate a cauzei, să se prevaleze de noua metodă de 

citare/ comunicare a actelor de procedură, chiar dacă va suporta cheltuielile aferente.  

NCPC măreşte de asemenea sfera cauzelor în care probele pot fi administrate prin avocaţi sau consilieri 

juridici.  Spre deosebire de CPC, care permite această procedură doar în anumite litigii patrimoniale, 

NCPC pune această procedură la dispoziţia tuturor părţilor unui litigiu, exceptând cauzele privind starea 

civilă, capacitatea, relaţiile familiale şi alte drepturi de care părţile nu pot dispune.  În plus, art.13 pct.59 

din Proiectul LPA NCPC propune îmbunătăţirea procedurii de administrare a probelor prin avocaţi sau 

consilieri juridici, reglementând expres posibilitatea modificării programului de administrare al probelor, 

cu acordul tuturor părţilor.  

Aceste schimbări se aşteaptă a fi salutare pentru sectorul privat; deşi ambele elemente de noutate implică 

anumite costuri suplimentare imediate, respectiv onorariile plătite executorului judecătoresc, curierului sau 

avocatului, aplicarea acestor noi dispoziţii poate reduce durata procedurilor, reducând cheltuielile juridice 

per ansamblu.    

7.3. Modificări de natură să sporească celeritatea şi eficienţa procedurilor de 

executare silită  

Sectorul privat va beneficia de asemenea de noile reglementări în materia executării silite, multe dintre 

acestea fiind de natură să accelereze soluţionarea şi să sporească eficienţa proceselor civile.  După cum am 

menţionat deja în ceea ce priveşte contractele, NCPC stabileşte o procedură de executare silită rapidă a 

înscrisurilor autentice.  Creditorul care deţine un înscris autentic notarial prin care se confirmă pretenţiile 

sale împotriva debitorului nu va mai fi nevoit să se adreseze instanţei pentru a obţine un titlu executoriu, 

putându-se adresa direct executorului judecătoresc.  În afară de accelerarea soluţionării şi de reducerea 

costurilor procedurii de executare, această nouă reglementare încurajează părţile să încheie contractele în 

formă autentică, care, deşi mai costisitoare decât înscrisurile sub semnătură privată, oferă numeroase alte 

avantaje (spre exemplu, verificarea legalităţii contractului de către notarul public, în situaţii în care părţile 

nu ar fi folosit servicii de consultanţă juridică). 

Termenele ferme stabilite de NCPC pentru executor sau pentru instanţă în materie de executare (care sunt 

deja în vigoare conform Legii nr.202/2010) au scopul de a asigura celeritatea procedurii de executare, care 

adeseori în practica actuală este lentă şi poate prezenta riscuri pentru drepturile creditorilor.  Proiectul LPA 

NCPC preconizează eliminarea formalităţii învestirii cu formulă executorie a titlurilor puse în executare, 

ca o etapă distinctă în procedura de executare silită, prealabilă încuviinţării executării.  Această schimbare 

de abordare este de natură să diminueze perioada de timp necesară creditorului pentru valorificarea 

dreptului său recunoscut prin titlul executoriu.  Credem, pentru acest motiv, că at putea fi bine recepţionată 

în mediul economic privat.  

De asemenea, conform NCPC, executorul judecătoresc solicită instanţei să încuviinţeze executarea silită în 

termen de 3 zile de la primirea cererii creditorului, iar instanţa trebuie să soluţioneze cererea de 

încuviinţare în 3 zile de la înregistrarea acesteia.  Totuşi, absenţa unei sancţiuni pentru nerespectarea 

acestor termene de către executor sau instanţă este de natură a reduce beneficiile textului de lege.   
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După cum am detaliat mai sus, posibilitatea conferită creditorilor terţi de a interveni în proceduri de 

executare silită deja în curs între părţi poate spori eficienţa procedurilor respective, dar poate cauza şi 

întârzieri, precum şi un risc sporit pentru creditorii concurenţi.  

NCPC introduce de asemenea schimbări în legătură cu anumite formele de executare, schimbări care sunt 

susceptibile de a fi bine primite în sectorul privat.  Dat fiind că autovehiculele sunt în mod frecvent una 

dintre cele mai urmărite categorii de bunuri, era necesară consacrarea unei reglementări detaliate care să ia 

în considerare aspectele specifice acestui tip de executare silită mobiliară.  Fără a deroga de la normele 

generale, NCPC introduce reglementări procedurale detaliate privind executarea silită a autovehiculelor, 

inclusiv cu privire la îndatoririle poliţiei rutiere şi ale serviciilor publice comunitare, ceea ce va ajuta, în 

opinia noastră, la realizarea unor proceduri de executare mai rapide şi mai eficiente sub aspectul costurilor.  

De asemenea, noile reglementări permit poprirea creanţelor cu termen sau sub condiţie.  Obligaţiile terţului 

poprit sunt expres prevăzute de lege, cu scopul de a asigura celeritatea procedurii de executare (sumele 

supuse popririi se indisponibilizează în termen de 5 zile, spre deosebire de termenul actual de 15 zile); 

acelaşi lucru este valabil şi pentru validarea procedurii de poprire (termenul limită înăuntrul căruia 

creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc pot cere validarea a fost scurtat de la 3 luni la o 

lună). 

NCPC reintroduce urmărirea veniturilor generale ale imobilelor, existentă şi în reglementarea de până în 

anul 2000.  Având în vedere ponderea veniturilor din chirii sau din arendă, semnificativ mai mare decât în 

anii precedenţi, reintroducerea acestei forme de urmărire silită va mări probabilitatea satisfacerii 

creanţelor, drept pentru care considerăm că va fi bine primită de sectorul privat.  

Tot în legătură cu bunurile imobile, NCPC facilitează mult procedura de evacuare, recunoscând părţii care 

are câştig de cauză în acţiunile posesorii sau în revendicare dreptul de a folosi hotărârea ca titlu executoriu 

în vederea evacuării părţii care a căzut în pretenţii, precum şi a altor persoane care ocupă imobilul fără 

titlu, chiar şi în cazul în care hotărârea nu conţine un ordin expres de evacuare.  E de aşteptat ca noua 

reglementare să îmbunătăţească semnificativ situaţia din practica actuală, în care proprietarii trebuie să 

deschidă o acţiune separată pentru a obţine un ordin de evacuare dacă hotărârea prin care li se recunosc 

drepturile nu conţine în mod expres un astfel de ordin, şi nu pot folosi hotărârea împotriva niciunei alte 

persoane în afara părţii care a căzut în pretenţii, chiar dacă o astfel de persoană ocupă imobilul fără titlu, şi 

nici chiar împotriva părţii care a căzut în pretenţii, în cazul în care după evacuare, aceasta revine în imobil.  

Sectorul privat va întâmpina ca salutară această schimbare, care pune la dispoziţia proprietarilor o 

modalitate mai eficientă şi mai puţin costisitoare de a evacua debitorii din imobilele pe care aceştia le 

ocupă fără drept.  

7.4. Schimbări cu posibil impact negativ asupra duratei procesului civil sau a 

cheltuielilor judiciare suportate de părţi 

Unele dintre modificările introduse de NCPC pot duce în practică la prelungirea sau scăderea 

predictibilităţii duratei procesului, ceea ce poate genera  diverse tipuri de impact în sectorul privat, inclusiv 

sub aspectul cheltuielilor judiciare. 

NCPC extinde sfera coparticipării procesuale, incluzând situaţiile în care există o strânsă legătură între 

drepturile şi obligaţiile părţilor.  Chiar dacă noile dispoziţii procedurale, creând premisele pentru acţiuni de 

tip class action în România, sunt susceptibile de a degreva instanţele reducând numărul de dosare şi de a 
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facilita administrarea probelor, se poate anticipa şi o complexitate mai mare a cauzelor, ducând la termene 

procedurale mai lungi.  Pe de altă parte, noua prevedere poate genera o reducere a cheltuielilor judiciare 

suportate de coparticipanţi, de la onorariile avocaţilor angajaţi să reprezinte, dacă nu toţi reclamanţii, cel 

puţin o parte dintre aceştia, până la taxele de timbru şi alte cheltuieli de judecată, care vor fi împărţite între 

coparticipanţi.    

Nou-introdusa verificare a admisibilităţii în principiu a cererilor de chemare în judecată a altor persoane şi 

a cererilor de chemare în garanţie sau arătare a titularului dreptului poate duce la reducerea duratei 

procesului, după cum s-a arătat mai sus, dar poate avea şi un efect advers, datorită posibilităţii acordate 

părţii interesate de a ataca pe cale separată încheierea prin care cererea a fost respinsă ca inadmisibilă.  Sub 

acest aspect, notăm însă faptul că, potrivit Proiectului LPA NCPC, se propune eliminarea posibilităţii 

atacării pe cale separată a acestor încheieri; în măsura în care această modificare va fi adoptată, efectul 

advers identificat nu se va mai produce.  

De asemenea, posibilitatea acordată intervenientului de a cere şi administra probe, indiferent de starea 

pricinii, poate cauza tergiversarea procesului.   

O altă nouă prevedere care poate avea un impact negativ asupra cheltuielilor judiciare suportate de părţi 

este limitarea posibilităţii de a conexa cauzele, care conform NCPC se poate obţine doar în prima instanţă, 

ceea ce limitează totodată şi posibilitatea părţilor de a reduce cheltuielile de judecată. 

Estimăm că „profesionalizarea” procesului civil poate crea un efect pozitiv asupra calităţii globale a actului 

de justiţie şi a duratei procesului, dar şi un efect negativ asupra sectorului privat, din punct de vedere al 

cheltuielilor judiciare.  Sub imperiul noilor reglementări, persoanele juridice sunt obligate să obţină 

servicii specializate la redactarea, formularea şi susţinerea cererilor privind căile extraordinare de atac 

(recurs, contestaţie în anulare şi revizuire).  Un efect similar vor produce şi noile reglementari privind 

asistarea şi/sau reprezentarea obligatorie a persoanelor juridice prin consilier juridic sau avocat la 

redactarea şi susţinerea cererilor de suspendare a executării hotărârilor atacate cu recurs, contestaţie în 

anulare sau revizuire, cât şi a recursurilor formulate împotriva hotărârilor pronunţate cu privire la aceste 

cereri.  

În acest sens, reiterăm că Proiectul LPA NCPC preconizează modificarea dispoziţiilor O.U.G. nr.51/2008, 

prevăzând că, dacă hotărârea pronunţată în cauza pentru care s-a încuviinţat ajutorul public judiciar este 

supusă recursului, ajutorul public judiciar acordat în etapa procesuală imediat anterioară se extinde de 

drept pentru redactarea cererii şi a motivelor de recurs, precum şi pentru exercitarea şi susţinerea acestuia.  

Hotărârea pronunţată cu drept de recurs, însoţită de copia încheierii de încuviinţare a ajutorului public 

judiciar se comunică de îndată baroului de avocaţi, în vederea verificării şi confirmării sau, dacă este cazul, 

desemnării unui avocat cu drept de a pleda în faţa instanţei de recurs.  De la data confirmării sau 

desemnării avocatului începe să curgă un nou termen pentru exercitarea căii de atac a recursului. 

În egală măsură, Proiectul LPA NCPC prevede că cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar în 

vederea exercitării  unei căi de atac se adresează instanţei a cărei hotărâre se atacă, iar prin introducerea 

cererii pentru acordarea ajutorului public judiciar, termenul pentru exercitarea căii de atac se întrerupe, o 

singură dată, dacă solicitantul depune, în termen de cel mult 10 zile, înscrisurile doveditoare.  De la data 

comunicării încheierii prin care s-a soluţionat cererea de ajutor public judiciar ori, după caz, de la data 

comunicării încheierii prin care s-a soluţionat cererea de reexaminare, începe să curgă un nou termen 

pentru exercitarea căii de atac. 
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8. Performanţa generală a sistemului judiciar (cauze penale)  

Reforma introduce mecanisme al căror scop este o interpretare şi aplicare unitară a legii penale de o 

manieră care să satisfacă nevoia de predictibilitate care caracterizează procesul penal şi, care mai departe, 

permiţând persoanelor din mediul de afaceri să recunoască şi evite mai uşor desfăşurarea de activităţi 

incriminate de lege, să răspundă aşteptărilor de stabilitate ale sectorului privat (de exemplu, în ce priveşte 

conţinutul şi punerea în aplicare a politicilor de asigurare a respectării legii, a strategiilor comerciale etc.) 

toate acestea reflectându-se, în cele din urmă, în structura costurilor şi randamentul general al activităţii 

comerciale. 

8.1. Noi reglementări pentru creşterea celerităţii şi eficienţei sistemului judiciar 

penală 

Printre scopurile urmărite de NCPP se numără şi respectarea principiului termenelor rezonabile în cadrul 

procesului penal, ca dimensiune a dreptului la un proces echitabil, şi creşterea eficienţei sistemului judiciar 

penal, inclusiv în ceea ce priveşte costurile de procedură suportate de stat sau de părţi, după caz.  În acest 

sens, NCPP reconfigurează urmărirea penală şi procesul penal, stabilind premisele pentru celeritatea 

procesului penal. 

În conformitate cu NCPP, procesul penal a fost împărţit în două etape principale, având ca scop 

accelerarea judecării cauzelor şi a soluţionării definitive a cauzei: etapa camerei preliminare şi etapa 

dezbaterilor asupra fondului.  Pentru asigurarea unui proces echitabil, NCPP introduce două noi categorii 

de judecători, judecătorul de drepturi şi libertăţi şi judecătorul de cameră preliminară, care soluţionează 

problemele preliminare anterior judecării propriu–zise a cauzei pe fond, devenind astfel incompatibili 

pentru soluţionarea cauzei pe fond.  

În acelaşi sens, NCPP prevede termene procedurale mai scurte, dar şi noi modalităţi de emitere şi, 

respectiv, comunicare a citaţiilor şi altor documente procesuale organelor de cercetare penală (de ex.  Prin 

mijloace electronice), precum şi contopirea anumitor instituţii procedurale (de ex. decizia procurorului de a 

nu sesiza instanţa sau actele procurorului).  

8.2. Noua reglementare cu privire la angajarea răspunderii penale a persoanei 

juridice  

Noile dispoziţii din NCPP referitoare la angajarea răspunderii penale a persoanei juridice, inclusiv a 

răspunderii penale derivate, bazate pe principiul „fraus omnia corrumpit” („frauda viciază totul”), permit 

autorităţilor statului să intervină prompt şi în mod adecvat în cazurile în care societăţile comerciale au fost 

constituite în scopuri frauduloase sau, după caz, deturnate de la scopul lor legal şi utilizate ca instrumente 

de fraudare.  În acest scop, NCPP stabileşte un sistem de sancţiuni financiare, supraveghere şi pedepse 

acesorii aplicabile persoanelor juridice, în scop punitiv şi preventiv.   

În lumina noilor dispoziţii, societăţile ar trebui să acorde o atenţie sporită unor aspecte cum ar fi reputaţia, 

fondul de comerţ, cultura organizaţională, instruirea personalului şi comportamentul de piaţă, fapt care ar 

putea duce la crearea unui mediu de afaceri mai puternic şi mai viabil. 

În plus, sistemul de zile-amendă şi noua pedeapsă complementară a plasării sub supraveghere judiciară 

aplicabilă persoanelor juridice permit o şi mai eficientă individualizare a pedepselor, constituindu-se astfel 

ca instrumente ale unui sistem mai bine armonizat, care va avea ca efect sensibilizarea sporită a 

persoanelor juridice cu privire la consecinţele penale pe care le pot avea activităţile ilicite.   
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8.3. Noile reglementări privind infracţiunile contra patrimoniului şi infracţiunile 

săvârşite în exercitarea unei activităţi 

NCPP conţine dispoziţii menite să reflecte noile realităţi economice, în special în noul capitol consacrat 

infracţiunilor contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii (art.238-248) şi fraudelor comise prin 

sisteme informatice şi mijloace de plată electronice (art.249-252), care reflectă preocuparea legiuitorului 

pentru reducerea şi prevenirea infracţiunilor comise prin internet şi pe world wide web.  În acelaşi timp, 

legislaţia denotă o nouă concepţie cu privire la pedepsele penale, cu accent pe reacţia rapidă a autorităţilor 

statului prin aplicarea de amenzi penale, şi pe o scădere a limitelor maxime ale pedepsei. 

În mod similar, noua lege modifică penalităţile aplicabile şi modalităţile de agajare a răspunderii penale 

incidente în cazul infracţiunilor săvârşite în exercitarea unei activităţi, astfel încât să reflecte mai bine noile 

realităţi din mediul de lucru, fie el public sau privat. 

8.4. Noile dispoziţii cu privire la soluţionarea acţiunilor civile alăturate acţiunilor 

penale 

Fără îndoială, recuperarea pierderilor financiare rezultate în urma comiterii unor infracţiuni împotriva 

societăţii comerciale sau ca urmare a angajării răspunderii civile a acesteia în legătură cu săvârşirea de 

infracţiuni sunt aspecte foarte importante pentru societăţile comerciale, al căror scop principal evoluează în 

jurul eficientizării costurilor.  Având în vedere că principala preocupare a unei societăţi comerciale 

implicate în latura civilă a procesului penal, într-o anume calitate, rămâne soluţionarea acţiunii civile, noile 

reglementări cu privire la soluţionarea acţiunilor civile alăturate acţiunilor penale sunt deosebit de 

importante pentru sectorul privat. 

NCPP permite soluţionarea cauzei civile în cadrul procesului penal numai dacă instanţa penală pronunţă o 

soluţie de condamnare.  Dacă, dimpotrivă, instanţă penală achită inculpatul sau respinge acţiunea penală, 

instanţă nu se va pronunţa asupra acţiunii civile.  Acţiunea civilă separată de de acţiunea penală va fi 

întotdeauna deferită spre soluţionare instanţei civile competente.   

NCPP limitează la cel mult un an durata suspendării acţiunii civile până la soluţionarea pe fond a cauzei 

penale.  Un alt element de interes este faptul că noile reglementari modifică autoritatea de lucru judecat a 

hotărârii definitive a instanţei penale în faţa instanţa civile care judecă acţiunea civilă, care va fi limitată la 

existenţa faptei şi a persoanei care a săvârşit-o, cu excepţia cazurilor de achitare sau încetare a procesului 

penal, când hotărârea definitivă a instanţei penale beneficiază de autoritatea lucrului judecat numai cu 

privire la despăgubiri şi la vinovăţia infractorului. 

8.5. Noile reglementări cu privire la acordul de recunoaştere a vinovăţiei 

NCPP modifică principiul existent în reglementarea actuală, potrivit cu care organele judiciare au obligaţia 

de a urmări orice infracţiune comisă, introducând posibilitatea pentru procuror de a renunţa la acţiunea 

penală într-o fază incipientă a procesului penal, în cazurile în care acesta apreciază că interesul public nu 

este servit prin efectuarea urmăririi penale.   

Pentru societăţile comerciale care ar putea fi implicate, în diverse calităţi, într-o cauză penală minoră, 

aplicarea acestui principiu al oportuniăţii ar avea ca efect evitarea unor costuri financiare sau a unor 

repercusiuni asupra reputaţiei, în funcţie de tipul de infracţiune comisă. 
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În acelaşi timp, NCPP introduce procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, care poate şi aceasta 

genera beneficii de ordin economic şi moral pentru stat şi pentru societate în general, dar şi pentru părţi, 

din punct de vedere al înfăptuirii corespunzătoare a actului de justiţie, având drept consecinţă repunerea în 

situaţia anterioară comiterii infracţiunii, fapt care se traduce, în ultimă instanţă, prin celeritatea 

procedurilor şi scăderea cheltuielilor judiciare. 

8.6. Noile reglementări pentru asigurarea unei practici unitare 

NCPP reglementează atât recursul în interesul legii (similar cu cel din procedura civilă, modificat în mod 

semnificativ pentru a deveni mai accesibil părţilor), cât şi procedura de sesizare a ÎCCJ cu tranşarea unei 

probleme de drept printr-o decizie de principiu, mecanisme menite să asigure o practică unitară la nivelul 

instanţelor penale şi sporirea predictibilităţii dreptului penal material şi procedural aplicat de instanţe şi, 

implicit, o creştere a calităţii actului de justiţie penală. 
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E. ANALIZA IMPACTULUI ASUPRA EFICIENŢEI, PREDICTABILITĂŢII ŞI CALITĂŢII ACTULUI DE 

JUSTIŢIE ÎN MATERIE CIVILĂ ŞI PENALĂ 

1. Analiza impactului Noilor Coduri asupra costurilor procedurale suportate de petent 

Unul dintre indicatorii eficienței actului de justiţie în general este reprezentat de gradul de acces al 

individului la sistemul judiciar, în vederea apărării drepturilor şi intereselor sale legitime.  Constituţia 

garantează liberul acces la justiţie al oricărei persoane pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor 

sale legitime.  

În acest context, costul procedural suportat de petent exprimă gradul de accesibilitate a sistemului pentru 

beneficiarii actului de justiţie.  Din perspectiva petentului,  costul procedural reprezintă ansamblul sumelor 

pe care le suportă persoana interesată pentru a accesa sistemul judiciar în România. 

1.1. Categorii de costuri 

În componenţa costului procedural pot fi incluse în principiu următoarele categorii principale de costuri: 

- Taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar; 

- Onorariile avocaţiale aferente asistenţei şi reprezentării în instanţă; 

- Onorariile experţilor; 

- Onorariile traducătorilor şi/sau interpreţilor; 

- Onorariile executorilor judecătoreşti; 

- Cheltuieli legate de administrarea probelor (de exemplu, cheltuielile cu martorii). 

1.2. Determinarea şi nivelul componentelor de cost procedural 

Cuantumul costurilor pentru fiecare din aceste categorii este diferit, în funcţie de situaţia concretă a 

fiecărei spețe.  Acestea pot fi clasificate după modul de stabilire a cuantumului, după cum urmează: 

1.2.(a). Costuri al căror cuantum este stabilit prin lege 

În această categorie intră următoarele tipuri de costuri: 

- Taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar, reglementate de Legea nr.146/1997, O.G. nr.32/1995.  

Cuantumul acestora diferă în funcţie de tipul cererii.  Există tipuri de cereri exonerate de la plata 

taxelor de timbru. 

Întrucât începând cu aprilie 2009, sumele colectate cu titlul de taxe judiciare de timbru se constituie 

venituri la bugetele locale, nu s-au putut furniza date care să ofere o imagine clară asupra cuantumului 

acestei categorii de costuri procesuale la nivelul anului 2010.  Pe de altă parte, categoria costului procesual 

suportat de petent sub forma achitării timbrului judiciar la nivelul anului 2010 a atins un cuantum global de 

1.603 mii RON, conform datelor furnizate de Beneficiar. 

Din analiza veniturilor la bugetul de stat în decembrie 2009, se poate constata faptul că s-a încasat din taxe 

judiciare de timbru, precum și din alte taxe de timbru, suma totală de 53856,979 mii RON (din care suma 

de 37699,885 mii RON a fost inclusă în bugetul Ministerului Justiției conform dispozițiilor legale 

aplicabile la acea dată).  
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- Onorariile executorilor judecătoreşti; nivelurile minimale şi maximale pentru serviciile prestate de 

către executorii judecătoreşti sunt aprobate prin Ordinul nr.2550/2006.  Acestea sunt stabilite în 

funcţie de activitatea prestata şi de cuantumul creanţei executate, când este cazul.  Consultantul a 

solicitat date cu privire la cuantumul acestei categorii de costuri procesuale, însă acestea nu i-au fost 

furnizate. 

- Tarifele traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, 

Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă ÎCCJ, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de 

urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de 

executori judecătoreşti sunt stabilite prin Ordinul nr.772/2009.  

Cuantumul efectiv de plată se stabileşte prin ordonanţă sau încheierea de numire a traducătorului sau prin 

contract de prestări servicii, conform legii, în baza tarifelor reglementate prin ordinul anterior menţionat. 

Sumele reprezentând onorariile traducătorilor și interpreților desemnați de organele judiciare, în cadrul 

proceselor penale, reprezintă cheltuieli judiciare avansate de stat și sunt recuperate de la părți în condițiile 

prevăzute de CPrP, reprezentând o componentă a costului procesual suportat de parte în derularea 

procesului penal.  

Pentru o evaluare corectă a acestei categorii de costuri procesuale este necesară furnizarea unui set de date 

complet referitor la: cuantumul sumelor avansate de stat cu acest titlu în anii 2008 – 2010, cuantumul 

sumelor avansate de stat în derularea procesului penal și recuperate de la părți în același interval de 

analiză, precum și la numărul cauzelor în care au fost plătite, respectiv recuperate astfel de sume de către 

stat în anii 2008 – 2010. 

În baza datelor furnizate de către Beneficiar până în prezent, se poate constata faptul că totalul sumelor 

avansate de către stat în anul 2010 reprezentând tarifele traducătorilor și interpreților utilizați de organele 

judiciare a fost de 2502113,13 RON la nivelul tuturor curților de apel, inclusiv a instanțelor din subordine.  

Dintre acestea, cel mai mare cuantum al acestor cheltuieli s-a înregistrat în anul 2010 la nivelul Curții de 

Apel București și al instanțelor arondate acesteia, respectiv suma de 1332993,00 RON, reprezentând 53% 

din totalul acestor cheltuieli.  Cel mai redus cuantum al acestei categorii de cheltuieli a fost avansat de stat 

în 2010 la nivelul Curții de Apel Pitești, respectiv suma de 52656,10 RON, reprezentând 2% din totalul 

acestor cheltuieli.  În medie, în anul 2010, statul a avansat, cu titlu de cheltuieli reprezentând tarifele 

traducătorilor și interpreților utilizați de organele judiciare, suma de 166807,54 RON la nivelul curților de 

apel și al instanțelor arondate acestora. 

Cuantumul sumelor recuperate în 2010 din totalul cheltuielilor judiciare avansate de stat este de 16065,378 

mii RON, cu doar 12% mai mare față de cuantumul colectat cu același titlu în 2009.  Aceste sume 

reprezintă parte din costul procedusual suportat de parte în derularea procesului penal. 

1.2.(b). Costuri al căror cuantum este stabilit ca efect al acordului părţilor sau de către 

instanţa de judecată 

- Onorariile experţilor  

Conform O.G. nr.2/2000, stabilirea onorariului pentru expertiza tehnică judiciară este lăsată la latitudinea 

organului care a dispus efectuarea expertizei, luând în considerare anumite criterii precum: complexitatea 

lucrării, volumul de lucru efectiv, gradul profesional ori științific al expertului.  
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În baza datelor furnizate de către Beneficiar, se constată că în anul 2010 procentul de 10% din onorariile 

experților judiciari, reținut de către birourile locale de expertiză și virat la bugetul de stat, a fost de 4.696 

mii lei.  Astfel, se poate calcula cuantumul total al onorariilor experților judiciari plătite în anul 2010, 

respectiv suma de 46.960 mii lei.  

În baza unui set de date complet cu privire la numărul expertizelor judicare efectuate în cursul anului 2010, 

la cuantumul onoraririilor pentru expertizele judiciare plătite în aceeași perioadă de referință, precum și la 

numărul de cauze în care au fost dispuse și efectuate aceste expertize, s-ar putea determina un onorariu 

mediu per tip de expertiză și per cauză în anul 2010. 

- Onorariile avocaţilor, aferente asistenţei juridice şi reprezentării în faţa instanţelor; 

Întrucât onorariile avocațiale sunt rezultatul liberului acord de voință al părților, considerăm că nu poate fi 

cuantificată această categorie de cost procesual.  Totuși, având în vedere condițiile de acordare a ajutorului 

public judiciar și a asistenței juridice din oficiu, în baza unui set complet de date conform secțiunii 1.4 de 

mai sus, ar putea fi calculat cuantumul mediu al asistenței judiciare sub forma asistenței prin avocat per 

cauză, ca parte componentă a acestei categorii de cost procesual. 

- Cheltuielile cu administrarea probei cu martori includ cheltuielile cu deplasarea martorilor, în 

funcţie de distanţa dintre domiciliul martorilor şi sediul instanţelor şi de durata participării 

martorilor la procedură. 

În prezent, având în vedere natura şi modalitatea de determinare a cuantumului componentelor acestui cost 

procesual, precum și lipsa un preț al pieței certificat corespunzător, Consultantul consideră că nu se poate 

cuantifica un cost procesual mediu suportat de beneficiarul actului de justiţie în România. 

1.3. Aspecte cu potenţial impact asupra componentelor costului procesual 

Prevederile Noilor Coduri nu aduc modificări cu privire la modalitatea de stabilire a cuantumului costurilor 

procesuale suportate de beneficiarii actului de justiţie.  În opinia Consultantului,  trebuie totuși evidențiate 

câteva aspecte care ar putea fi luate în calcul ca având potențial impact în reducerea costurilor procesuale, 

după cum urmează: 

- există mecanisme care pot conduce la diminuarea costului procesual suportat de petent.  Astfel, 

accesarea sistemului de ajutor public judiciar şi asistenţă juridică, în condiţiile legii, poate avea drept 

efect fie exonerarea de la plata anumitor categorii de costuri, sau acordarea de reduceri, eşalonări, 

amânări de la plata acestora (taxele judiciare prevăzute de lege), fie de la plata totală sau parţială a 

onorariilor avocaţilor, experţilor, traducătorilor, interpreţilor precum şi a onorariilor executorilor 

judecătoreşti, dacă este cazul; 

- principiul suportării cheltuielilor de judecată de către partea care a căzut în pretenţii.  Conform 

CPC/NCPC, cheltuielile de judecată constau în principal din taxele judiciare de timbru şi timbrul 

judiciar, onorariile avocaţilor, ale experţilor şi ale specialiştilor, sumele cuvenite martorilor pentru 

deplasare şi pierderile cauzate de necesitatea prezenţei la proces, dacă este cazul.  Conform 

prevederilor legale, partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, sa plătească cheltuielile de 

judecată.  În considerarea rolului său activ, instanţa poate dispune reducerea cheltuielilor de judecată 

reprezentând onorariul avocaţilor, atunci când acesta este vădit disproporţionat în raport cu valoarea 

sau cu complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de avocat; 
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- durata procesului poate afecta costul procesual suportat de beneficiarul actului de justiţie.  Astfel, 

durata procesului poate conduce la creşterea sau diminuarea cheltuielilor cu probele administrate în 

cauză (martori, experţi etc.), cuantumul onorariilor avocaţiale, precum şi a prejudiciului suferit de 

petent din cauza lipsei exerciţiului drepturilor ce fac obiectul litigiului.  Având în vedere natura 

componentelor de cost potenţial, Consultantul consideră că nu se poate cuantifica impactul unei 

eventuale reduceri a duratei proceselor asupra costului procesual ca efect al aplicării Noilor Coduri. 
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III. EVALUAREA IMPACTULUI POTENŢIAL ŞI A IMPLICAŢIILOR SALE: REZUMATUL 

ETAPEI II A PROIECTULUI ŞI ETAPELE URMĂTOARE 

Sfera de cuprindere a analizelor prezentate în acest Raport a permis o prezentare detaliată a metodologiilor 

de evaluare a elementelor cuantificabile de impact asupra resurselor umane, identificate de-a lungul 

analizei juridice a Noilor Coduri.  O parte semnificativă a acestui Raport a fost dedicată prezentării 

valenţelor instrumentului deţinut de Consultant şi a nivelului de acurateţe realizabil, în evaluarea sferei de 

cuprindere şi a profunzimii elementelor individuale de impact.  După cum am evidenţiat în Raport, 

rezultatul final al eforturilor noastre depinde în continuare de disponibilitatea unor date statistice 

fundamentale, care să reflecte în mod exact starea în care se află sistemul judiciar român într-o perioadă 

dată.   

Până la finalul Etapei II a Proiectului, Consultantul a primit doar o mică parte a datelor necesare şi 

aplicabile pentru a efectua o estimare sigură şi eficientă a modificărilor privind numărul şi distribuţia 

personalului auxiliar şi de specialitate.    

Datele statistice fundamentale care au lipsit sunt informaţii originale şi unice, şi nu pot fi obţinute din alte 

surse decât de la Ministerul Justiţiei din România.  Datorită unicităţii sistemului judiciar din România, 

aceste date nu au putut fi extrapolate sau substituite.  În scopul realizării acestui Proiect, Ministerul 

Justiţiei a garantat disponibilitatea datelor fundamentale pentru Consultant, care este o condiţie prealabilă 

pentru realizarea analizelor, după cum se specifică în Termenii de Referinţă ai Proiectului.   

Calculele privind realocarea forţei de muncă şi gradul de încărcare al unor instituţii atât de importante cum 

sunt instanţele şi parchetele trebuie să se bazeze pe informaţii precise şi relevante.  Folosirea unor date de 

bază incomplete sau incerte ar duce în mod inevitabil la obţinerea unor rezultate imprecise şi incomplete, 

sau ar oferi o sursă înşelătoare de informaţii pentru concluziile finale.  

Datele puse la dispoziţia Consultantului ne-au permis să ne pregătim pentru lucrările ulterioare şi să 

acoperim sfera cerută a analizelor, conform specificaţiilor din Termenii de Referinţă aferenţi Proiectului.   

Consultantul se aşteaptă ca, pentru Etapa III a Proiectului, beneficiarul să îi pună la dispoziţie noi date.  De 

asemenea, sondajul Gallup care este în curs de realizare are rolul de a aduce o contribuţie ce poate fi 

asigurată doar de practicienii reprezentând fiecare instituţie din cadrul sistemului judiciar.  Disponibilitatea 

datelor din aceste două surse va fi decisivă pentru a permite analize eficiente şi a asigura rezultate exacte.   

Etapa III a analizei privind impactul asupra resurselor umane va include următoarele elemente:   

- Colectarea datelor lipsă de la Ministerul Justiţiei şi, în unele domenii, din sondajul Gallup;   

- Realizarea unei analize complete a impactului asupra gradului de încărcare şi efectivelor de personal 

în anul 2010, în baza datelor mai sus menţionate;   

- Estimarea Efectului Net al elementelor cuantificabile de impact, rezultate din analiza completă;   

- Elaborarea rezumatului şi a concluziilor privind resursele umane, conform Efectului Net calculat şi 

prezentat în mod corespunzător, inclusiv ilustrarea permutărilor de personal în cadrul sistemului 

judiciar.    
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ANEXE  
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Anexa 1 – Datele analizate cu privire la volumul de muncă şi resursele umane (date aferente anului 

2009) 

 

Tabelul 1.1.  Date privind volumul de muncă şi resursele umane – judecătorii. 
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Alba Iulia Alba Alba iulia 13 277 1 207 885 14 4 39 28 0 0 0 6 0 0 4 0 1 143 619 71% 

Alba Iulia Alba Campeni 3 224 461 403 7 1 21 15 0 0 0 2 0 0 2 0 2 53 560 33% 

Alba Iulia Alba Aiud 5 938 990 660 7 2 22 14 0 0 0 3 1 1 1 0 2 72 892 66% 

Alba Iulia Alba Blaj 2 056 514 514 3 0 12 8 0 0 0 2 0 0 1 0 1 45 381 46% 

Alba Iulia Alba Sebes 3 357 1 119 839 3 1 15 9 0 0 0 2 0 1 1 0 2 53 150 56% 

Alba Iulia Sibiu Sibiu 20 504 1 025 891 20 0 44 33 0 0 0 8 0 1 1 0 1 218 653 80% 

Alba Iulia Sibiu Medias 5 027 457 419 10 1 27 19 0 0 0 4 0 1 3 0 0 112 174 59% 

Alba Iulia Sibiu Agnita 749 250 187 3 1 13 7 0 0 0 2 0 1 2 0 1 27 544 40% 

Alba Iulia Sibiu Avrig 1 918 384 384 4 0 10 6 0 0 0 2 0 0 1 0 1 35 717 62% 

Alba Iulia Sibiu Saliste 1 426 357 357 3 0 12 7 0 0 0 2 0 1 2 0 0 27 509 37% 

Alba Iulia Hunedoara Deva 13 973 1 270 873 14 5 31 23 0 0 0 4 0 1 2 0 1 114 976 69% 

Alba Iulia Hunedoara Hunedoara 6 635 829 664 9 2 26 18 0 0 0 3 0 0 2 0 3 93 196 88% 

Alba Iulia Hunedoara Petrosani 13 547 1 042 753 16 4 31 23 0 0 0 2 0 0 3 0 3 139 880 99% 

Alba Iulia Hunedoara Orastie 2 174 725 544 3 1 13 8 0 0 0 2 0 1 1 0 1 39 017 69% 

Alba Iulia Hunedoara Brad 2 578 859 645 3 1 12 7 0 0 0 2 0 1 1 0 1 37 400 42% 

Alba Iulia Hunedoara Hateg 2 171 543 543 3 0 13 8 0 0 0 3 0 0 1 0 1 36 009 30% 

Piteşti Arges Pitesti 25 177 932 839 29 2 53 44 1 0 0 3 0 1 3 0 1 254 325 71% 

Piteşti Arges Campulung 5 290 588 407 11 3 28 19 0 0 0 2 0 1 3 0 3 127 327 28% 

Piteşti Arges Curtea de 

arges 

3 906 651 488 6 2 21 15 0 0 0 2 0 1 2 0 1 100 465 33% 

Piteşti Arges Costesti 3 047 508 435 6 1 18 12 0 0 0 1 0 1 1 0 3 66 523 16% 

Piteşti Arges Topoloveni 2 431 608 486 4 1 16 10 0 0 0 3 0 0 2 0 1 48 985 21% 

Piteşti Valcea Ramnicu 

Valcea 

18 652 848 777 21 2 45 33 0 0 0 5 0 0 4 0 3 191 557 69% 

Piteşti Valcea Dragasani 6 153 684 559 9 2 23 16 0 0 0 2 0 1 3 0 1 66 095 31% 

Piteşti Valcea Horezu 3 686 461 410 8 1 20 12 0 0 0 3 0 0 1 0 4 75 079 16% 

Piteşti Valcea Brezoi 2 722 544 544 3 0 13 7 0 0 0 2 0 0 2 0 2 32 352 49% 

Piteşti Valcea Balcesti 1 808 452 362 4 1 13 7 0 0 0 2 0 0 2 0 2 35 492 16% 

Bacău Bacau Bacau 29 002 1 160 784 37 12            319 461 55% 

Bacău Bacau Onesti 9 796 816 612 16 4            161 055 41% 

Bacău Bacau Moinesti 7 235 724 517 14 4            137 125 45% 

Bacău Bacau Podul 

turcului 

1 328 664 443 3 1            36 270 0% 

Bacău Bacau Buhusi 2 161 1 081 432 5 3            44 246 44% 

Bacău Neamt Piatra 

neamt 

14 188 1 091 617 23 10            217 151 53% 

Bacău Neamt Roman 7 985 665 570 14 2            177 546 38% 

Bacău Neamt Targu 

neamt 

5 268 878 659 8 2            94 024 22% 

Bacău Neamt Bicaz 3 332 666 666 5 0            50 250 17% 

Oradea Bihor Oradea 26 836 1 118 813 33 8            278 546 73% 

Oradea Bihor Beius 3 682 526 526 7 0            85 872 19% 

Oradea Bihor Marghita 3 411 853 682 5 1            93 637 42% 

Oradea Bihor Alesd 4 240 1 060 707 6 2            59 690 18% 

Oradea Bihor Salonta 2 916 972 972 3 0            53 090 34% 

Oradea Satu Mare Satu Mare 16 614 1 038 791 21 4            205 105 61% 

Oradea Satu Mare Carei 5 263 752 658 8 1            84 730 37% 

Oradea Satu Mare Negresti-

oas 

3 099 620 517 6 1            64 169 23% 

Suceava Suceava Suceava 14 743 819 641 23 5            226 342 56% 

Suceava Suceava Campulung 

Moldovene

sc 

5 041 840 720 7 1            54 746 36% 

Suceava Suceava Radauti 9 964 830 712 14 2            162 250 40% 

Suceava Suceava Falticeni 5 784 964 723 8 2            113 973 36% 
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Suceava Suceava Vatra 

Dornei 

3 563 891 594 6 2            43 442 52% 

Suceava Suceava Gura 

Humorului 

3 770 754 628 6 1            54 565 41% 

Suceava Botosani Botosani 21 030 809 751 28 2            252 286 52% 

Suceava Botosani Dorohoi 5 203 867 867 6 0            76 291 39% 

Suceava Botosani Saveni 2 503 501 501 5 0            59 567 23% 

Suceava Botosani Darabani 2 567 1 284 642 4 2            46 221 25% 

Braşov Brasov Brasov 38 208 1 158 1 005 36 3 68 49 0 0 0 12 0 2 5 0 0 413 091 84% 

Braşov Brasov Fagaras 5 890 736 654 7 0 23 14 0 0 0 4 0 1 3 0 1 78 617 59% 

Braşov Brasov Rupea 1 790 597 597 2 0 13 7 0 0 0 2 0 1 2 0 1 35 653 16% 

Braşov Brasov Zarnesti 5 166 1 292 738 6 1 15 10 0 0 0 2 0 0 2 0 1 61 017 69% 

Braşov Covasna Sfantu 

Gheorghe 

6 781 969 753 8 2 23 16 0 0 0 4 0 0 3 0 0 115 517 61% 

Braşov Covasna Targu 

Secuiesc 

2 868 574 574 4 0 17 11 0 0 0 2 0 0 3 0 1 77 103 40% 

Braşov Covasna Intorsura 

Buzaului 

968 323 323 2 0 13 7 0 0 0 1 0 1 2 0 2 19 891 45% 

Bucureşti Bucuresti Sectorul 1 57 009 1 584 1 096 52 11            224 146 100% 

Bucureşti Bucuresti Sectorul 2 33 296 1 233 900 37 3            356 679 100% 

Bucureşti Bucuresti Sectorul 3 38 960 1 181 906 43 3            401 975 100% 

Bucureşti Bucuresti Sectorul 4 25 085 1 045 809 31 2            300 101 100% 

Bucureşti Bucuresti Sectorul 5 22 327 930 720 31 3            289 778 100% 

Bucureşti Bucuresti Sectorul 6 23 374 1 016 866 27 0            371 772 100% 

Bucureşti Calarasi Calarasi 7 546 755 629 12 2            154 100 47% 

Bucureşti Calarasi Oltenita 5 055 632 562 9 1            105 380 33% 

Bucureşti Calarasi Lehliu 2 246 562 449 5 1            46 725 28% 

Bucureşti Giurgiu Giurgiu 17 816 1 273 1 114 16 2            172 796 39% 

Bucureşti Giurgiu Bolintin 

vale 

6 045 864 756 8 1            95 644 21% 

Bucureşti Ialomita Slobozia 8 842 804 632 14 3            103 718 61% 

Bucureşti Ialomita Urziceni 5 085 848 636 8 2            76 157 29% 

Bucureşti Ialomita Fetesti 4 476 746 497 9 3            75 648 62% 

Bucureşti Ilfov 

(Buftea) 

Buftea 12 953 1 079 864 15 2            175 084 46% 

Bucureşti Ilfov 

(Buftea) 

Cornetu 9 174 1 311 1 019 9 1            142 782 40% 

Bucureşti Teleorman Alexandria 6 385 709 532 12 3            117 123 42% 

Bucureşti Teleorman Rosiori de 

vede 

4 150 692 461 9 2            93 331 32% 

Bucureşti Teleorman Turnu 

Magurele 

3 419 488 380 9 2            62 920 45% 

Bucureşti Teleorman Videle 2 815 704 563 5 1            56 108 21% 

Bucureşti Teleorman Zimnicea 3 290 823 658 5 1            48 291 31% 

Cluj-

Napoca 

Cluj Cluj 

napoca 

41 027 1 323 1 140 34 4 56 44 1 0 0 7 0 1 3 0 0 374 994 82% 

Cluj-

Napoca 

Cluj Turda 10 029 1 003 716 13 2 29 21 0 0 0 3 0 1 3 0 1 140 345 59% 

Cluj-

Napoca 

Cluj Dej 4 355 622 544 5 1 23 15 0 0 0 3 0 1 3 0 1 66 254 58% 

Cluj-

Napoca 

Cluj Huedin 2 383 596 477 4 1 11 8 0 0 0 1 0 0 1 0 1 44 497 22% 

Cluj-

Napoca 

Cluj Gherla 5 083 635 565 8 1 18 13 0 0 0 3 0 1 1 0 0 62 398 35% 

Cluj-

Napoca 

Bistrita 

nasaud 

Bistrita 14 879 1 488 827 16 7 34 26 0 0 0 4 1 2 1 0 0 150 137 57% 

Cluj-

Napoca 

Bistrita 

nasaud 

Nasaud 4 509 902 564 6 3 20 13 0 0 0 2 1 0 3 0 1 95 584 23% 

Cluj-

Napoca 

Bistrita 

nasaud 

Beclean 3 106 1 035 777 3 1 12 6 0 0 0 2 0 1 1 0 2 58 798 20% 

Cluj-

Napoca 

Maramures Baia Mare 17 166 1 010 746 22 4 45 36 0 0 0 4 2 1 2  0 226 912 82% 

Cluj-

Napoca 

Maramures Sighetul 

marmatiei 

5 403 901 772 6 1 22 15 0 0 0 2 1 1 2 0 1 87 439 47% 

Cluj-

Napoca 

Maramures Viseul de 

sus 

4 233 847 605 6 2 21 15 0 0 0 1 1  3 0 1 89 151 50% 

Cluj-

Napoca 

Maramures Targu lapus 1 791 896 597 2 1 12 7 0 0 0 0 1 1 2 0 1 39 933 32% 

Cluj-

Napoca 

Maramures Dragomires

ti 

1 426 713 475 2 1 10 6 0 0 0 1 1 0 1 0 1 29 188 28% 

Cluj-

Napoca 

Maramures Somcuta 

Mare 

1 085 1 085 543 1 1 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 25 292 32% 
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Cluj-

Napoca 

Salaj Zalau 9 789 979 816 11 2 29 21 0 0 0 6 0 1 1 0 0 109 715 66% 

Cluj-

Napoca 

Salaj Simleul 

silvaniei 

3 096 1 548 774 3 2 16 11 0 0 0 2 0 1 1 0 1 77 046 21% 

Cluj-

Napoca 

Salaj Jibou 1 400 467 350 3 1 12 7 0 0 0 2 0 1 1 0 1 49 677 23% 

Constanţa Constanta Constanta 59 624 1 529 1 125 46 14 77 59 0 0 0 8 0 4 4 0 2 457 114 83% 

Constanţa Constanta Medgidia 9 233 839 616 13 4 29 21 0 0 0 2 0 1 3 0 2 102 321 61% 

Constanţa Constanta Harsova 1 371 686 686 1 0 11 6 0 0 0 1 0 1 1 0 2 26 441 40% 

Constanţa Constanta Mangalia 6 351 907 706 6 2 24 15 0 0 0 2 0 1 2 1 3 91 829 49% 

Constanţa Tulcea Tulcea 10 793 720 635 15 2 35 27 0 0 0 3 0 0 4 0 1 140 460 71% 

Constanţa Tulcea Babadag 1 800 600 450 2 1 17 11 0 0 0 1 0 0 2 0 3 42 414 24% 

Constanţa Tulcea Macin 1 493 747 373 1 1 14 8 0 0 0 1 0 1 1 0 3 47 102 23% 

Craiova Dolj Craiova 42 091 957 842 50 4            400 247 75% 

Craiova Dolj Bailesti 4 213 843 702 6 1            63 657 31% 

Craiova Dolj Filiasi 2 180 545 436 5 1            41 005 45% 

Craiova Dolj Segarcea 3 021 604 604 5 0            46 072 18% 

Craiova Dolj Calafat 3 224 1 075 537 6 3            66 640 27% 

Craiova Gorj Targu Jiu 21 143 661 587 36 2            215 081 63% 

Craiova Gorj Targu 

carbunesti 

6 898 690 493 14 4            75 446 19% 

Craiova Gorj Novaci 3 194 639 532 6 1            30 868 19% 

Craiova Gorj Motru 6 042 755 671 9 1            54 784 40% 

Craiova Mehedinti Drobeta 

turnu 

severin 

18 250 830 676 27 6            151 443 70% 

Craiova Mehedinti Strehaia 3 634 606 404 9 3            42 015 27% 

Craiova Mehedinti Orsova 1 797 359 359 5 0            20 500 62% 

Craiova Mehedinti Vanju mare 4 531 906 647 7 2            55 665 11% 

Craiova Mehedinti Baia de 

Arama 

1 686 562 422 4 1            17 399 33% 

Craiova Olt Slatina 16 089 1 006 731 22 5            163 802 51% 

Craiova Olt Caracal 8 543 854 610 14 4            116 050 40% 

Craiova Olt Corabia 2 881 480 480 6 0            73 891 26% 

Craiova Olt Bals 3 706 927 463 8 2            45 056 46% 

Galaţi Galati Galati 35 533 1 481 1 146 31 6            344 765 84% 

Galaţi Galati Tecuci 6 323 703 632 10 1            129 529 33% 

Galaţi Galati Targu 

Bujor 

2 357 1 179 589 4 2            61 878 17% 

Galaţi Galati Liesti 2 499 2 499 1 250 2 1            61 546 0% 

Galaţi Braila Braila 18 048 902 694 26 6            259 441 81% 

Galaţi Braila Faurei 1 633 408 327 5 0            53 260 28% 

Galaţi Braila Insuratei 1 224 306 306 4 0            41 580 17% 

Galaţi Vrancea Focsani 19 828 901 763 26 4            269 526 40% 

Galaţi Vrancea Panciu 3 107 1 036 621 5 2            51 034 42% 

Galaţi Vrancea Adjud 3 162 791 632 5 1            46 746 39% 

Iaşi Iasi Iasi 45 612 1 170 912 47 11 88 70 0 0 0 8 0 1 6 0 3 521 099 61% 

Iaşi Iasi Pascani 6 417 642 458 12 4 32 25 0 0 1 1 0 1 1 0 3 172 155 40% 

Iaşi Iasi Harlau 2 532 633 506 4 1 18 10 0 0 0 2 0 0 2 0 4 79 346 15% 

Iaşi Iasi Raducaneni 1 447 289 289 0 0 0  0 0 0 0 0  0   37 473 0% 

Iaşi Vaslui Vaslui 10 549 811 586 17 5 40 30 0 0 0 5 0 1 2 0 2 177 556 45% 

Iaşi Vaslui Barlad 7 846 981 560 10 6 35 30 0 0 0 0 0 0 4 0 1 140 829 49% 

Iaşi Vaslui Husi 3 185 531 455 4 1 18 10 0 0 0 2 0 1 2 0 3 74 859 39% 

Iaşi Vaslui Murgeni 1 179 590 590 1 0 16 8 0 0 0 2 0 1 2 0 3 30 895 25% 

Târgu 

Mureş 

Mures Targu 

Mures 

21 636 1 082 902 24 4            269 470 58% 

Târgu 

Mureş 

Mures Sighisoara 4 569 914 653 7 1            57 742 56% 

Târgu 

Mureş 

Mures Reghin 5 822 970 728 8 2            101 785 36% 

Târgu 

Mureş 

Mures Tarnaveni 2 105 702 526 4 2            53 083 48% 

Târgu 

Mureş 

Mures Ludus 2 300 460 460 5 0            59 823 58% 

Târgu 

Mureş 

Harghita Miercurea 

ciuc 

6 610 944 661 10 3            100 128 50% 

Târgu 

Mureş 

Harghita Odorheiu 

Secuiesc 

4 668 934 778 6 0            118 703 45% 

Târgu 

Mureş 

Harghita Toplita 2 374 791 594 4 1            34 416 53% 

Târgu 

Mureş 

Harghita Gheorgheni 2 777 926 555 5 3            52 404 38% 

Ploieşti Prahova Ploiesti 29 177 1 122 810 36 7            434 690 60% 
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Ploieşti Prahova Campina 9 237 840 711 13 1            161 905 46% 

Ploieşti Prahova Valenii de 

Munte 

5 035 719 629 8 1            108 991 18% 

Ploieşti Prahova Mizil 3 316 663 553 6 1            56 170 29% 

Ploieşti Prahova Sinaia 2 971 594 495 6 1            41 829 94% 

Ploieşti Buzau Buzau 16 905 650 650 26 0            269 165 49% 

Ploieşti Buzau Ramnicu 

Sarat 

3 765 628 538 7 1            96 909 41% 

Ploieşti Buzau Patarlagele 3 002 500 500 6 0            63 798 30% 

Ploieşti Buzau Pogoanele 2 109 703 527 4 1            46 268 16% 

Ploieşti Dambovita Targoviste 13 596 680 618 22 1            221 247 40% 

Ploieşti Dambovita Gaiesti 4 905 818 613 8 2            92 918 16% 

Ploieşti Dambovita Pucioasa 3 306 1 653 661 5 3            61 039 38% 

Ploieşti Dambovita Racari 5 287 1 057 755 7 2            77 451 21% 

Ploieşti Dambovita Moreni 3 930 655 655 6 0            55 143 37% 

Timişoara Timis Timisoara 41 479 988 813 50 9 76 59 1 0 0 9 0 6 1 0 0 429 725 77% 

Timişoara Timis Lugoj 5 082 565 508 6 1 25 16 0 0 0 4 0 2 1 0 2 88 696 59% 

Timişoara Timis Deta 2 178 726 545 2 1 10 7 0 0 0 1 0 1 1 0 0 43 042 42% 

Timişoara Timis Sannicolaul 

mare 

2 983 994 746 1 1 16 9 0 0 0 3 0 1 1 0 2 56 783 23% 

Timişoara Timis Faget 1 137 379 284 2 1 12 5 0 0 0 2 0 2 0 0 3 25 981 28% 

Timişoara Arad Arad 21 675 747 723 25 1 52 43 0 0 0 4 0 1 4 0 0 263 095 74% 

Timişoara Arad Ineu 3 619 724 603 2 1 17 8 0 0 0 5 0 1 2 0 1 52 191 33% 

Timişoara Arad Lipova 2 330 777 583 1 1 13 6 0 0 0 2 0 1 2 0 2 43 545 25% 

Timişoara Arad Gurahont 1 349 337 337 3 0 10 4 0 0 0 3 0 1 2 0 0 32 751 19% 

Timişoara Arad Chisineu 

cris 

2 294 765 574 2 1 13 7 0 0 0 3 0 1 1 0 1 52 962 41% 

Timişoara Caras 

severin 

Resita 8 865 1 266 806 8 4 19 12 0 0 0 3 0 1 2 0 1 128 449 77% 

Timişoara Caras 

severin 

Caransebes 5 589 508 430 12 2 19 12 0 0 0 3 0 0 3 0 1 108 464 42% 

Timişoara Caras 

severin 

Oravita 2 326 775 465 3 2 15 10 0 0 0 1 0 0 3 0 1 40 453 53% 

Timişoara Caras 

severin 

Moldova 

noua 

1 244 622 311 3 2 14 7 0 0 0 1 0 1 2 0 3 25 914 50% 

Timişoara Caras 

severin 

Bozovici 1 032 344 344 2 0 7 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 15 644 0% 
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Tabelul 1.2.  Date privind volumul de muncă şi resursele umane – tribunale. 
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Alba Iulia Alba 

12 961 883 694 27 3 58 29 2 0 6 3 0 1 7 9 1 372 265 59% 8270 

Alba Iulia Sibiu 

10 077 553 536 26 0 70 35 1 0 5 4 0 0 8 11 6 425 322 67% 12136 

Alba Iulia Huned
oara 

15 342 878 723 33 9 72 37 1 0 6 4 0 2 6 11 5 461 450 77% 10521 

Piteşti Arges 

13 865 959 839 31 1 59 30 1 1 7 3 0 1 4 8 4 639 157 42% 14683 

Piteşti Valcea 

10 771 617 583 31 0 10 7 0 0 1 2 0 0 0 0 0 406 555 46% 8108 

Piteşti Comerc
ial 
Arges 3 013 445 445 7   68 34 0 0 6 

1
0 0 0 4 9 5       

Bacău Bacau 

17 397 957 899 31 2                       714 641 45% 12318 

Bacău Neamt 

10 857 618 618 29                         562 122 38% 10170 

Oradea Bihor 

18 536 1 219 887 31                         592 561 49% 18850 

Oradea Satu 
Mare 10 049 889 667 23 4                       361 270 48% 8560 

Suceava Suceav
a 16 926 931 851 49 0                       706 348 42% 11230 

Suceava Botosa
ni 10 363 855 757                           447 107 42% 4523 

Braşov Brasov 

18 152 764 640 43 1 82 46 1 0 6 9 0 2 6 9 3 598 313 73% 20287 

Braşov Covasn
a 4 400 666 476 13 0 9 6 0 0 0 1 0 1 1 0 0 222 434 50% 4734 

Braşov Minori 
si 
familie 
Brasov 1 543 486 405 5   43 19 1 0 4 3 0 1 5 7 3       

Bucureşti Bucure
sti 

105 
968 953 859 200 22                       1 942 254 100% 117813 

Bucureşti Calaras
i 6 105 517 491 17 1                       311 898 39% 5021 

Bucureşti Giurgiu 

7 052 1 046 906 17 1                       280 125 31% 4236 

Bucureşti Ialomit
a 7 000 769 598 17 3                       286 980 46% 4287 

Bucureşti Teleor
man 

8 421 680 587 23 5                       397 990 34% 5284 

Cluj-
Napoca 

Cluj 

14 762 1 014 883 28 2                       691 048 66% 27657 

Cluj-
Napoca 

Bistrita 
nasaud 

6 523 588 529 18 0 69 34 1 0 7 4 0 1 9 9 4 314 268 38% 6938 

Cluj-
Napoca 

Maram
ures 

13 378 939 864 24 4 55 26 1 0 5 3 1 2 6 8 3 510 482 59% 11486 

Cluj-
Napoca 

Salaj 

6 380 997 712 13 0 60 29 1 0 6 4 2 1 6 8 3 241 014 41% 5259 

Cluj-
Napoca 

Comerc
ial Cluj 

7 762 1 144 1 144                                 
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Constanţa Consta
nta 29 513 1 224 969 46 3 95 50 1 0 6 8 0 7 6 11 6 718 316 70% 23624 

Constanţa Tulcea 

6 084 888 698 13 1 113 65 1 0 5 8 0 2 12 8 12 245 899 49% 4816 

Craiova Dolj 

35 091 867 815 66 0                       702 124 54% 14446 

Craiova Gorj 

19 976 893 771 36 0                       376 179 47% 6492 

Craiova Mehed
inti 23 520 929 813 34 10                       291 051 49% 4179 

Craiova Olt 

9 368 711 609 29 5                       462 734 41% 6555 

Galaţi Galati 

16 303 991 736 34 6                       608 904 56% 12741 

Galaţi Braila 

8 132 572 526 23 2                       357 614 65% 7176 

Galaţi Vrance
a 8 712 679 601 22 0                       389 769 38% 6790 

Iaşi Iasi 

21 462 880 727                           825 773 49% 17319 

Iaşi Vaslui 

8 636 1 395 767 10 0 53 25 0 0 6 4 0 1 3 10 4 449 524 41% 5338 

Târgu 
Mureş 

Mures 

8 953 853 649 29 0 52 20 1 1 3 4 0 2 6 9 6 580 228 52% 13989 

Târgu 
Mureş 

Harghi
ta 

6 827 739 641 11   130 76 1 1 5 9 0 3 18 7 10 324 890 44% 8585 

Târgu 
Mureş 

Comerc
ial 
Mures 3 496 476 476                                 

Ploieşti Prahov
a 17 749 1 106 829 39 4                       812 844 50% 18394 

Ploieşti Buzau 

9 675 687 565 20 0                       480 222 41% 10348 

Ploieşti Dambo
vita 12 861 674 619 28 1                       529 781 31% 7577 

Timişoara Timis 21 484 1 047 992 37 8 79 39 1 0 6 6 0 4 3 10 10 679 695 62% 24018 

Timişoara Arad 13 224 846 682 28 1 63 35 1 1 5 4 0 0 7 6 4 454 922 55% 12535 

Timişoara Caras 
severin 

8 167 549 503 21 1 61 30 1 0 6 5 0 1 5 8 5 320 840 56% 5547 
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Tabelul 1.3.  Date privind volumul de muncă şi resursele umane – curţi de apel. 
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Alba Iulia 

8933 688 633 1 37 3,610918 59 28 1 1 3 6 0 2 6 10 2 1 259 037 68% 30927 

Piteşti 6536 514 460 2 37 3,610918 77 42 1 1 4 4 0 2 7 9 7 1 045 712 44% 22791 

Bacău 5801 580 505 4 30 3,401197 69 31 1 1 3 5 0 3 9 9 7 1 276 763 42% 22488 

Oradea 6659 709 591 3 29 3,367296 61 27 1 1 3 5 2 1 4 11 6 953 831 48% 27410 

Suceava 7257 605 509 6 47 3,850148                       1 153 455 42% 15753 

Braşov 6005 522 462 2 34 3,526361 60 28 0 1 3 7 0 2 5 12 2 820 747 67% 25021 

Bucureşti 

46492 691 621 6 177 5,17615 247 168 2 2 7 19 0 11 12 16 10 3 540 254 72% 148768 

Cluj-

Napoca 10543 636 538 3 51 3,931826 80 44 1 1 3 7 0 2 6 10 6 1 756 812 56% 51340 

Constanţa 

8570 746 746 0 29 3,367296 59 24 1 1 3 5 0 3 4 12 6 964 215 65% 28440 

Craiova 24424 913 856 5 79 4,369448 133 82 1 1 5 12 0 4 8 13 7 1 832 088 48% 31672 

Galaţi 8543 629 612 0 36 3,583519 66 33 1 1 3 7 0 1 4 11 5 1 356 287 53% 26707 

Iaşi 7447 542 514 2 38 3,637586 65 31 0 1 3 5 0 5 6 9 5 1 275 297 46% 22657 

Târgu 

Mureş 5280 690 604 2 23 3,135494 52 20 1 1 3 4 0 2 6 9 6 905 118 49% 22574 

Ploieşti 9253 515 485 3 51 3,931826 83 50 2 0 3 6 0 1 7 9 5 1 822 847 42% 36319 

Timişoara 

12609 764 686 5 48 3,871201 83 43 1 2 3 6 0 4 5 9 10 1 455 457 59% 42100 
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Anexa 2 – Tabele de regresie: model privind nivelul de efective 

 

Legendă: 

t – procedura de verificare t compară metodele pentru două grupuri de cazuri.  La modul ideal, pentru acest 

test, subiecţii ar trebui să fie distribuiţi în mod aleatoriu în cele două grupuri, astfel încât orice răspuns 

diferit să se datoreze tratamentului (sau lipsei tratamentului) şi nu altor factori.  

R Pătrat.  În regresia liniară multiplă, R pătrat indică gradul în care o anumită combinaţie de X variabile 

(factori model sau variabile independente) poate explica fluctuaţia înregistrată de Y (variabila dependentă).  

Valoarea lui R pătrat variază între 0 şi 1.  Dacă R este egal cu 0, înseamnă că modelul de regresie liniară 

multiplă nu oferă o explicaţie pentru fluctuaţia lui Y.  Dacă valoarea este 1, înseamnă că modelul se 

potriveşte perfect.  Valoarea 0,9 sau peste această limită indică un model acceptabil.  

R Pătrat Ajustat.  În cadrul modelului de regresie liniară multiplă, R pătrat ajustat măsoară procentul de 

fluctuaţie al variabilelor dependente, justificat de variabilele explicative.  Spre deosebire de R pătrat, R 

pătrat ajustat permite un grad de libertate asociat sumelor pătratelor.  Astfel, chiar dacă suma reziduală a 

pătratelor scade sau rămâne aceeaşi pe măsură ce se adaugă noi variabile explicative, fluctuaţia reziduală 

rămâne neschimbată.  Din acest motiv se consideră, în general, că R pătrat ajustat reprezintă o măsură mai 

exactă a gradului de adecvare decât R pătrat. 

Coeficienţi Nestandardizaţi/ B (beta).  În statistică, coeficienţii standardizaţi (sau coeficienţii beta) 

reprezintă estimări ce rezultă în urma analizei efectuate asupra variabilelor ce au fost standardizate până la 

o variaţie cu valoarea 1.  Aceasta înseamnă că aceşti coeficienţi se referă la modificarea prognozată a 

variabilei dependente, aferentă fiecărei creşteri a devierii standard a variabilei de predicţie.  În general, 

standardizarea coeficientului are rolul de a răspunde la întrebarea: care dintre variabilele dependente are un 

efect mai pregnant asupra variabilei dependente, în cadrul analizei de regresie multiplă, atunci când 

variabilele sunt exprimate în unităţi de măsură diferite (de exemplu, venitul - în dolari, iar mărimea unei 

familii - în numărul de membri). 

Eroare std.  Eroarea standard este o metodă de calcul sau de estimare a devierii standard a distribuţiei de 

eşantionare în cadrul metodei de estimare.  Noţiunea mai poate desemna o estimare a devierii standard ce 

rezultă dintr-un anumit eşantion utilizat pentru calcularea estimării. 

VIF.  În statistică, factorul de inflaţie a variaţiei (VIF) cuantifică mărimea multi-coliniarităţii în cadrul 

analizei de regresie liniară prin metoda celor mai mici pătrate.  Acest factor conţine un index care măsoară 

în ce măsură variabila coeficientului de regresie estimat (pătratul devierii standard al estimărilor) creşte 

datorită coliniarităţii. 
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2.1. Parametri de regresie pentru judecătorii 

 

Judecători. 

 

Model 
  

  
  

Coeficienţi 
nestandardizaţi 

t 
  

Sig. 
  

Statistici de Coliniaritate 

B Eroare std. Toleranţă VIF 
 (constant) -5,560 0,318 -17,492 0,000   

Ln total – 

număr de 

dosare/judecă
tor 

0,882 0,032 27,210 0,000 0,615 1,626 

Ln populaţie -0,030 0,063 -0,481 0,631 0,615 1,626 

 

Alte posturi. 

 

Variabilă 
Dependentă R Pătrat 

R Pătrat 
Ajustat 

 Coeficienţi 
nestandardizaţi 

t Sig. B Eroare std. 
Personal auxiliar 
de specialitate  

0,950 0,949 
(Constant) 

5,134 0,465 11,038 0,000 

   număr de 
judecători 

1,259 0,033 38,186 0,000 

Arhivari 
0,632 0,627 

(Constant) 
1,403 0,194 7,223 0,000 

   număr de 
judecători 

0,158 0,014 11,491 0,000 

Agenţi 
procedurali 

0,289 0,280 
(Constant) 

0,418 0,113 3,685 0,000 

   număr de 
judecători 

0,044 0,008 5,560 0,000 

Personal care nu 
lucrează cu 
publicul 

0,297 0,288 
(Constant) 

1,514 0,143 10,610 0,000 

   număr de 
judecători 

0,058 0,010 5,709 0,000 
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2.2. Parametri de regresie pentru tribunale 

 

Judecători. 

 

Model 
  

  
  

Coeficienţi nestandardizaţi T Sig. Statistici de Coliniaritate 

B Eroare std.     Toleranţă VIF 
 (constant) -6,815 1,567 -4,348 0,000   

Ln societăţi -0,002 0,120 -0,019 0,985 0,173 5,794 

Ln număr total 
de 
dosare/judecător 

0,678 0,103 6,563 0,000 0,301 3,323 

Ln populaţie 0,265 0,209 1,269 0,213 0,142 7,054 
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2.3. Parametri de regresie pentru curţi de apel 

 

Judecători. 

Model 
  

  
  

Coeficienţi 
nestandardizaţi 

t 
  

Sig. 
  

Statistici de Coliniaritate 

B Eroare std. Toleranţă VIF 
 (Constant) -5,005 0,996 -5,024 0,000     

Ln societăţi 0,160 0,182 0,878 0,399 0,239 4,192 

Ln număr total 
de 

dosare/judecă
tor 

0,745 0,146 5,115 0,000 0,297 3,369 

Populaţie 
urbană/ curte 
de apel 

-0,795 0,554 -0,168 -1,435 0,638 1,568 
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Alte posturi (cu excepţia IT) 

  

Variabilă 
Dependentă 

R Pătrat 
R Pătrat 
Ajustat 

 

Coeficienţi 
nestandardizaţi 

T Sig. 
B Eroare std. 

Personal 
auxiliar de 
specialitate  

0,988 0,987 
(Constant) 

-1,986 1,910 -1,040 0,319 

   Nr. jud. 
curtea de 

apel 
0,971 0,031 31,809 0,000 

Arhivari 
0,928 0,922 

(Constant) 
2,110 0,494 4,268 0,001 

   Nr. jud. 
curtea de 

apel 
0,098 0,008 12,395 0,000 

Agenţi 
procedurali 

0,770 0,751 
(Constant) 

0,176 0,572 0,309 0,763 

   Nr. jud. 
curtea de 

apel 
0,058 0,009 6,346 0,000 

Personal care 
nu lucrează cu 
publicul 

0,613 0,580 
(Constant) 

4,156 0,633 6,562 0,000 

   Nr. jud. 
curtea de 

apel 
0,044 0,010 4,357 0,001 

Alt personal de 
specialitate  

0,602 0,569 
(Constant) 

8,604 0,600 14,338 0,000 

   Nr. jud. 
curtea de 

apel 
0,041 0,010 4,259 0,001 

Personal 
contractual 

0,291 0,232 
(Constant) 

4,403 0,902 4,884 0,000 

   Nr. jud. 
curtea de 

apel 
0,032 0,014 2,219 0,047 

 

Specialişti IT 

 

Variabilă 
Dependentă 
  

R Pătrat 
R Pătrat 
Ajustat   

  

Coeficienţi 
nestandardizaţi 

t 
  

Sig. 
  B Eroare std. 

Specialişti IT 
  

0,908 0,900 (Constant) 1,832 0,182 10,049 0,000 

Nr. personal 
auxiliar şi 
judecători 

0,012 0,001 10,856 0,000 
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2.4. Parametri de regresie pentru parchetele de pe lângă judecătorii 

 

Procurori. 
 

Mode
l 
  

  
  

Coeficienţi 
nestandardizaţi t Sig. Statistici de Coliniaritate 

B Eroare std.     Toleranţă VIF 
 (Constant) -3,286 0,175 -18,736 0,000   

Ln volum de 
muncă 
procurori 

0,619 0,018 33,599 0,000 0,661 1,513 

Ln urban 0,109 0,037 2,924 0,004 0,661 1,513 

 

Alte posturi. 
 

 

Variabilă 
Dependentă 

R Pătrat 
R Pătrat 
Ajustat 

 

Coeficienţi 
nestandardizaţi 

T Sig. 
B Eroare std. 

Personal 
auxiliar de 
specialitate  

0,907 0,907 
(Constant) 

1,302 0,096 13,606 0,000 

   Nr. jud. curtea de 
apel 

0,398 0,010 41,578 0,000 

Personal care 
nu lucrează cu 
publicul 

0,575 0,573 
(Constant) 

0,856 0,018 48,214 0,000 

   Nr. jud. curtea de 
apel 

0,028 0,002 15,476 0,000 
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2.5. Parametri de regresie pentru parchetele de pe lângă tribunale 
 

Procurori. 

 

Model   
Coeficienţi 

nestandardizaţi t Sig. Statistici de Coliniaritate 

    B Eroare std.     Toleranţă VIF 
 (Constant) -4,595 1,067 -4,308 0,000   

Ln volum de 
muncă 
procurori 

0,125 0,051 2,458 0,019 0,537 1,861 

Ln populaţie 0,424 0,129 3,283 0,002 0,199 5,031 

Ln societăţi 0,089 0,086 1,042 0,304 0,181 5,536 
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Alte posturi (cu excepţia specialiştilor IT) 

 

Variabilă 
Dependentă 

R Pătrat 
R Pătrat 
Ajustat 

 

Coeficienţi 
nestandardizaţi 

T Sig. 
B Eroare std. 

Personal 
auxiliar de 
specialitate  

0,951 0,950 
(Constant) 

-0,315 0,319 -0,988 0,329 

   Nr. jud. curtea de 
apel 

0,516 0,018 28,122 0,000 

Personal care 
nu lucrează cu 
publicul 

0,745 0,739 
(Constant) 

1,216 0,091 13,425 0,000 

   Nr. jud. curtea 
de_apel 

0,057 0,005 10,953 0,000 

Alt personal de 
specialitate  

0,842 0,838 
(Constant) 

2,628 0,223 11,761 0,000 

   Nr. jud. curtea de 
apel 

0,190 0,013 14,758 0,000 

Personal 
contractual 0,697 0,690 

(Constant) 

-0,376 0,287 -1,311 0,197 

   Nr. jud. curtea de 
apel 

0,160 0,017 9,719 0,000 
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Specialişti IT. 

 

 

 

Variabilă 
Dependentă 
  

R Pătrat 
R Pătrat 
Ajustat   

  

Coeficienţi 
nestandardizaţi 

t 
  

Sig. 
  B Eroare std. 

Specialişti IT 
  

0,371 0,356 (Constant) 1,490 0,104 14,289 0,000 

Nr. personal 
auxiliar şi 
procurori 

0,005 0,001 4,974 0,000 



 

 

574 

 

 

2.6. Parametri de regresie pentru parchetele de pe lângă curţile de apel. 
 

Procurori. 
 

Model 
  

  
  

Coeficienţi 
nestandardizaţi t Sig. Statistici de Coliniaritate 

B Eroare std.     Toleranţă VIF 
 (constant) -6,782 2,031 -3,339 0,006   

Ln volum de 
muncă 
procurori 

0,223 0,097 2,285 0,041 0,784 1,275 

Ln populatie 0,560 0,160 3,499 0,004 0,784 1,275 

 

Alte posturi.  

 

 

2.7. Parametri de regresie pentru serviciul de probaţiune. 
 

Model   
Coeficienţi 

nestandardizaţi 
Coeficienţi 

Standardizaţi t Sig. Statistici de Coliniaritate 

    B Eroare std. Beta     Toleranţă VIF 
1 (Constant) 3,844 0,408   9,418 0,000     

  Persoane aflate 
sub 
supraveghere: 
minori (numai 
cazurile active 
au fost 
înregistrate) 

0,060 0,014 0,482 4,257 0,000 0,464 2,154 

  Persoane aflate 
sub 
supraveghere: 
adulţi (numai 
cazurile active 
au fost 
înregistrate) 

0,010 0,003 0,463 4,094 0,000 0,464 2,154 

 

 

Variabilă Dependentă R Pătrat 
R Pătrat 
Ajustat 

 

Coeficienţi 
nestandardizaţi 

T Sig. 
B Eroare std. 

Personal auxiliar de 
specialitate  

0,942 0,937 
(Constant) 

1,811 0,573 3,163 0,007 

   Nr. jud. curtea de 
apel 

0,459 0,032 14,467 0,000 

Agenţi procedurali 0,986 0,985 (Constant) -0,366 0,016 -22,241 0,000 
   Nr. jud. curtea de 

apel 
0,028 0,001 30,300 0,000 

Personal care nu 
lucrează cu publicul 

0,729 0,707 
(Constant) 

1,362 0,246 5,541 0,000 

   Nr._jud. curtea de 
apel 

0,076 0,013 5,686 0,000 

Alt personal de 
specialitate  

0,654 0,627 
(Constant) 

6,474 0,401 16,139 0,000 

   Nr. jud. curtea de 
apel 

0,110 0,022 4,958 0,000 

Specialişti IT 
 

0,644 0,617 (Constant) 
5,816 0,531 10,943 0,000 

   Nr. personal 
auxiliar şi 

procurori  curtea 
de apel 

0,062 0,013 4,850 0,000 
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Anexa 3 – Exemplu de rapoarte sintetice privind procesul de evaluare. 

 

 TRIBUNALUL OLT JUDECĂTORIA 

SLATINA 

JUDECĂTORIA 

CARACAL 

JUDECĂTORIA 

CORABIA 

JUDECĂTORIA BALŞ 

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

1. Ultima evaluare profesională a personalului - procent 

                

judecători 100% 

FB 

  100% 

FB 

100% 

FB 

100% 

FB 

100% 

FB 

  100% 

FB 

  100% 

FB 

  

Asistenţi 

judiciari 

               

Specialişti 

IT 

 100% 

FB 

             

grefieri  100% 

FB 

  100% 

FB 

  100% 

FB 

  100% 

FB 

  100% 

FB 

 

Grefieri 

statisticieni 

 100% 

FB 

  100% 

FB 

          

Grefieri 

arhivari 

 100% 

FB 

  100% 

FB 

  100% 

FB 

  100% 

FB 

  100% 

FB 

 

Agenţi  100%   100%      100%   100%  
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procedurali FB FB FB FB 

aprozi  90% 

FB 

  100% 

FB 

  100% 

FB 

  100% 

FB 

  100% 

FB 

 

şoferi  100% 

FB 

     100% 

FB 

     100% 

FB 

 

Consilieri 

de 

probaţiune 

               

Funcţionari 

publici 

 100% 

FB 

             

Personal 

contractual 

 100% 

FB 

  100% 

FB 

  100% 

FB 

  100% 

FB 
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Anexa 4 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

Curti de apel Nr. grefieri

Nr. birouri 

grefieri

Volum 

activitate 

(2009) Minim Mediu Maxim Minim Mediu Maxim

Curtea de Apel Alba Iulia 24             9              8.933              9,56           20,05        28,33             3,39           9,43           25,20             180,43             

Curtea de Apel Bacau 25             7              5.801              16,00        19,36        20,64             5,16           5,47           6,88                135,52             

Curtea de Apel Brasov 26             11           6.005              10,40        21,25        34,70             7,00           9,14           12,00             233,70             

Curtea de Apel Bucuresti 200          61           46.492           16,10        32,89        74,00             4,46           11,08        38,60             2.006,19        

Curtea de Apel Cluj 59             16           10.543           10,57        26,67        56,50             5,29           7,28           10,80             426,75             

Curtea de Apel Constanta 25             8              8.570              13,00        25,74        42,50             5,44           9,26           16,25             205,90             

Curtea de Apel Craiova 84             13           24.424           6,90           19,92        37,80             2,30           3,22           4,03                258,90             

Curtea de Apel Galati 33             12           8.543              12,85        17,74        29,20             4,67           7,08           16,10             212,90             

Curtea de Apel Iasi 43             13           7.447              14,53        19,25        20,35             5,09           6,06           9,13                250,28             

Curtea de Apel Oradea 31             23           6.659              11,20        18,49        25,03             8,30           15,01        22,00             425,33             

Curtea de Apel Pitesti 26             4              6.536              7,00           23,25        43,00             2,33           3,34           3,91                93,00                

Curtea de Apel Ploiesti 20             4              9.253              22,00        23,25        27,00             3,86           4,81           5,50                93,00                

Curtea de Apel Suceava 44             13           7.257              12,82        23,06        31,01             5,17           8,39           17,40             299,82             

Curtea de Apel Targu Mures 28             13           5.280              7,00           23,19        35,00             6,00           11,38        17,50             301,46             

Curtea de Apel Timisoara 46             21           12.609           9,75           29,13        53,75             8,58           14,49        24,57             611,73             

Curtea Militara de Apel Bucuresti

TOTAL 714          228        174.352        6,90 22,88 74,00 2,30 8,36 38,60 5.734,91        

Suprafata birou (mp) Suprafata grefier (mp)

Suprafata 

totala (mp)

Total
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Sistemul de probaţiune 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar  

Nr. Crt. Serviciile de probațiune de pe lângă judecătorii

SEDIILE SECUNDARE Număr de 

camere

Suprafața sala 1 

(mp)

Suprafața sala 2 

(mp)

Suprafata 

minima

Suprafata 

medie

Suprafata 

maxima

1 SP Alba - Judecatoria Aiud  Municipiul Aiud 1 15,00 15,00 15,00 15,00

2 SP Arad - Judecătoria Ineu, Oraşul Ineu 1 6,00 6,00 6,00 6,00

3 SP Argeş - Judecătoria Curtea de Argeş, Municipiul Curtea de Argeş 2 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

4 SP Bacău - Judecătoria Oneşti Municipiul Oneşti 1 12,00 12,00 12,00 12,00

5 SP Bihor - Judecătoria Aleşd,Oraşul Aleşd 1 26,50 26,50 26,50 26,50

6 SP Bistriţa - Judecătoria Năsăud, Oraşul Năsăud 1 14,00 14,00 14,00 14,00

7 SP Botoşani - Judecatoria Dorohoi Municipiul Dorohoi 1 43,80 43,80 43,80 43,80

8 SP Braşov – Judecătoria Fagaras Municipiul Făgăraş 1 8,00 8,00 8,00 8,00

9

SP Brăila - Punctul de lucru multifunctional Comuna Surdila Găiseanca,

sat Fil ipeşti 

1 16,00 16,00 16,00 16,00

10 SP Bucureşti - Judecătoria Buftea, Oraşul Buftea 2 22,00 8,00 8,00 15,00 22,00

11 SP Buzău - Judecătoria Râmnicu Sărat, Oraşul Râmnicul Sărat 1 21,84 21,84 21,84 21,84

12 SP Caraş-Severin - Judecătoria Caransebeş, Municipiul Caransebeş 1 18,00 18,00 18,00 18,00

13 SP Călăraşi - Judecătoria Olteniţa Municipiul Olteniţa 1 21,50 21,50 21,50 21,50

14 SP Cluj - Judecătoria Dej, Municipiul Dej 1 30,00 30,00 30,00 30,00

15 SP Constanţa - Poliţia Medgidia, Municipiul Medgidia 1 18,40 18,40 18,40 18,40

16 SP Covasna - Judecătoria Târgu Secuiesc, Municipiul Târgu Secuiesc 1 16,00 16,00 16,00 16,00

17 SP Dâmboviţa - Judecătoria Moreni,  Municipiul Moreni 1 25,00 25,00 25,00 25,00

18 SP Dolj - Judecătoria Fil iaşi, Oraşul Fil iaşi 1 18,00 18,00 18,00 18,00

19 SP Galaţi - Judecătoria Lieşti, Comuna Lieşti 2 11,00 11,34 11,00 11,17 11,34

20 SP Giurgiu - Judecătoria Bolintin Vale, Oraşul Bolintin Vale 1 9,60 9,60 9,60 9,60

21 SP Gorj - Judecătoria Târgu-Cărbuneşti, Orasul Târgu- Carbunesti 1 20,00 20,00 20,00 20,00

22 SP Harghita - Judecătoria Gheorgheni, Municipiul Gheorgheni 1 13,00 13,00 13,00 13,00

23 SP Hunedoara - Primăria Petroşani, Municipiul Petroşani 1 11,65 11,65 11,65 11,65

24 SP Ialomiţa - Judecătoria Feteşti Municipiul Feteşti 1 24,00 24,00 24,00 24,00

25 SP Iaşi - Judecătoria Paşcani, Municipiul Paşcani 1 21,00 21,00 21,00 21,00

26

SP Maramureş - Judecătoria Sighetu Marmaţiei, Municipiul Sighetul

Marmaţiei, str. Corneliu Coposu nr. 2

1 14,50 14,50 14,50 14,50

27

SP Mehedinţi - Primăria Vânjuleţ, Căminul pentru persoane vârstnice

„Cuviosul Iov”, Comuna Vânjuleţ

1 30,00 30,00 30,00 30,00

28 SP Mureş - Judecătoria Reghin, Municipiul Reghin 1 14,00 14,00 14,00 14,00

29 SP Neamţ - Judecătoria Roman, Municipiul Roman 1 30,00 30,00 30,00 30,00

30 SP Olt - Judecătoria Caracal, Municipiul Caracal 1 19,00 19,00 19,00 19,00

31 SP Prahova - Judecătoria Vălenii de Munte, Oraşul Vălenii de Munte 1 15,00 15,00 15,00 15,00

32 SP Satu Mare - . Primăria Carei, Municipiul Carei 1 30,00 30,00 30,00 30,00

33 SP Sălaj - Judecătoria Jibou, Oraşul Jibou 1 14,00 14,00 14,00 14,00

34

SP Sibiu - Primăria Mediaş, Municipiul Mediaş, P-ta Regele Ferdinand I,

nr.31, et. I, cam.2, jud. Sibiu.

1 27,5 27,50 27,50 27,50

35 SP Suceava - Judecătoria Gura-Humorului, Oraşul Gura Humorului 2 15,00 25,00 15,00 20,00 25,00

36 SP Teleorman - Judecătoria Roşiorii  de Vede, Municipiul Roşiorii  de Vede 2 30,30 23,10 23,10 26,70 30,30

37 SP Timiş - Judecătoria Lugoj, Municipiul Lugoj 1 30,00 30,00 30,00 30,00

38 SP Tulcea - Judecătoria Măcin, Oraşul Măcin 1 20,00 20,00 20,00 20,00

39 SP Vaslui - Judecătoria Bârlad, Municipiul Bârlad 1 9,00 9,00 9,00 9,00

40 SP Vâlcea - Primăria Drăgăşani, Municipiul Drăgăşani 1 11,00 11,00 11,00 11,00

41 SP Vrancea - Judecătoria Adjud, Municipiul Adjud 1 17,86 17,86 17,86 17,86

TOTAL 46 781,45 79,44 6,00 18,93 43,80

Sediu Suprafata sali (mp)
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Nr. Crt. Serviciile de probațiune de pe lângă tribunale

SEDIILE PRINCIPALE Număr de Sali Suprafața sala 1 (mp) Suprafața sala 2 (mp) Suprafața sala 3 (mp) Suprafața sala 4 (mp) Suprafața sala 5 (mp) Suprafața sala 6 (mp) Suprafața sala 7 (mp) Suprafața sala 8 (mp) Suprafața sala 9  (mp) Suprafata 

minima (mp)

Suprafata 

medie (mp)

Suprafata 

maxima (mp)

1 SP Alba - Tribunalul Alba,  Municipiul Alba Iulia 1 26,00 26,00 26,00 26,00

2 SP Hunedoara - Tribunalul Hunedoara,  Municipiul Deva 5 26,00 21,50 21,50 16,60 16,60 16,60 20,44 26,00

3

SP Sibiu - Tribunalul Sibiu, Municipiul Sibiu, B-dul Victoriei nr.11

cam.18.

2 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

4 SP Bacău - Tribunalul Bacau, Municipiul Bacău 2 19,35 21,20 19,35 20,28 21,20

5 SP Neamţ - Tribunalul Neamt,  Municipiul Piatra Neamţ 2 49,00 4,00 4,00 26,50 49,00

6

SP Braşov – Municipiul Braşov, Str. Iuliu Maniu nr. 52, corp D, etaj 

I, camerele 8-10, judeţul Braşov

4 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

7

SP Covasna - Camera de Conturi Covasna, Municipiul Sf.

Gheorghe

5 12,00 17,00 13,00 15,00 15,00 12,00 14,40 17,00

8 SP Bucureşti - Tribunalul Bucuresti, Municipiul Bucureşti 7 23,00 23,00 25,00 25,00 19,00 19,00 11,00 11,00 20,71 25,00

9 Tribunalul Ilfov 2 22,00 8,00 8,00 15,00 22,00

10 SP Călăraşi - Tribunalul Calarasi, Municipiul Călăraşi 3 13,67 14,52 20,35 13,67 16,18 20,35

11 SP Ialomiţa - Tribunalul Ialomita, Municipiul Slobozia 2 11,17 11,90 11,17 11,54 11,90

12 SP Giurgiu - Tribunalul Giurgiu, Municipiul Giurgiu 2 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

13 SP Teleorman - Tribunalul Teleorman, Municipiul Alexandria 3 31,92 22,42 18,56 18,56 24,30 31,92

14 SP Cluj - Tribunalul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca 2 35,19 27,60 27,60 31,40 35,19

15

SP Bistriţa Năsăud - Tribunalul Bistrita-Nasaud, Municipiul

Bistriţa

2 14,00 11,00 11,00 12,50 14,00

16 SP Sălaj - Tribunalul Salaj, Municipiul Zalău 2 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

17

SP Maramureş - Tribunalul Maramures, Municipiul Baia Mare,Bd.

Republicii  nr. 2 A , et.2 , cam 79 

1 40,00 40,00 40,00 40,00

18 SP Constanţa - Tribunalul Constanţa, Municipiul Constanţa 9 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11

19 SP Tulcea -  Str. Victoriei, nr. 76, parter, judeţul Tulcea 4 20,00 9,00 11,00 10,00 9,00 12,50 20,00

20 SP Dolj - Tribunalul Dolj, Municipiul Craiova 2 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

21 SP Gorj - Tribunalul Gorj, Municipiul Târgu-Jiu 2 12,00 14,00 12,00 13,00 14,00

22

SP Mehedinţi - Tribunalul Mehedinti, Municipiul Drobeta-Turnu-

Severin

2 15,08 16,72 15,08 15,90 16,72

23 SP Olt - Tribunalul Olt, Municipiul Slatina 4 30,00 22,00 13,00 9,00 9,00 18,50 30,00

24 SP Galaţi - Tribunalul Galati, Municipiul Galaţi 3 22,30 22,30 16,20 16,20 20,27 22,30

25 SP Brăila - Camera de Conturi Brăila, Municipiul Brăila 3 18,00 18,00 14,00 14,00 16,67 18,00

26 SP Vrancea - Tribunalul Vrancea, Municipiul Focşani 5 12,35 18,16 9,73 16,21 15,64 9,73 14,42 18,16

27

SP Iaşi - Municipiul Iaşi, Str. Nicolae Gane nr. 20 A, parter camera

1, etj.I camerele 2-6, judeţul Iaşi, cod poştal 700110

6 42,18 30,00 27,30 13,00 42,18 11,41 11,41 27,68 42,18

28 SP Vaslui - Tribunalul Vaslui, Municipiul Vaslui 4 41,00 22,00 18,00 22,00 18,00 25,75 41,00

29 SP Bihor - Tribunalul Bihor, Municipiul Oradea 3 15,80 20,10 16,10 15,80 17,33 20,10

30 SP Satu Mare - Tribunalul Satu Mare, Municipiul Satu Mare 2 22,80 21,00 21,00 21,90 22,80

31

SP Argeş - Căminul de Elevi al Liceului nr.2 Construcţii, Municipiul 

Piteşti

3 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

32

SP Vâlcea - Judecătoria Râmnicu Vâlcea, Municipiul Râmnicu

Vâlcea

1 50,00 50,00 50,00 50,00

33 SP Prahova - Judecătoria Ploieşti, Municipiul Ploieşti 4 15,39 12,96 8,91 7,29 7,29 11,14 15,39

34 SP Buzău - Consiliul Judeţean Buzău, Municipiul Buzău 2 40,60 18,56 18,56 29,58 40,60

35 SP Dâmboviţa - Tribunalul Dambovita, Municipiul Târgovişte 4 24,53 9,42 27,31 22,10 9,42 20,84 27,31

36 SP Suceava – Tribunalul Suceava, Municipiul Suceava 3 30,00 15,00 22,00 15,00 22,33 30,00

37 SP Botoşani - Tribunalul Botosani, Municipiul Botoşani 5 24,00 8,00 19,00 17,00 19,00 8,00 17,40 24,00

38 SP Mureş - Curtea de Apel Târgu Mureş, Municipiul Târgu Mureş 3 31,00 37,00 6,00 6,00 24,67 37,00

39 SP Harghita - Tribunalul Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc 1 56,00 56,00 56,00 56,00

40 SP Timiş - Tribunalul Timis, Municipiul Timişoara 8 40,00 16,00 16,00 16,00 20,00 20,00 16,00 24,00 16,00 21,00 40,00

41 SP Arad -Tribunalul Arad, Municipiul Arad 4 35,00 19,80 35,00 19,80 19,80 27,40 35,00

42

SP Caraş - Severin - Municipiul Reşiţa, Str. Petru Maior nr.2, Bloc

800, etaj 2, camerele 201 şi 202, judeţul Caraş-Severin

2 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00

TOTAL 136 1.069,44 680,27 419,07 252,11 158,53 61,52 38,11 35,11 11,11 4,00 21,71 56,00

Sediu Suprafata sali (mp)

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la Beneficiar  
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Nr. Crt. Serviciile de probațiune de pe lângă tribunale

SEDIILE PRINCIPALE Numar minim 

consilieri/sala

Numar mediu 

consilieri/sala

Numar maxim 

consilieri/sala

1 SP Alba - Tribunalul Alba,  Municipiul Alba Iulia 4 4 4 0

2 SP Hunedoara - Tribunalul Hunedoara,  Municipiul Deva 1 2 3 1

3

SP Sibiu - Tribunalul Sibiu, Municipiul Sibiu, B-dul Victoriei nr.11

cam.18.

3 3 3 0

4 SP Bacău - Tribunalul Bacau, Municipiul Bacău 3 4 5 0

5 SP Neamţ - Tribunalul Neamt,  Municipiul Piatra Neamţ 5 5 5 1

6

SP Braşov – Municipiul Braşov, Str. Iuliu Maniu nr. 52, corp D, etaj 

I, camerele 8-10, judeţul Braşov

4 4 4 0

7

SP Covasna - Camera de Conturi Covasna, Municipiul Sf.

Gheorghe

1 1 1 0

8 SP Bucureşti - Tribunalul Bucuresti, Municipiul Bucureşti 1 3 4 1

9 Tribunalul Ilfov 1 2 2 0

10 SP Călăraşi - Tribunalul Calarasi, Municipiul Călăraşi 1 1 1 0

11 SP Ialomiţa - Tribunalul Ialomita, Municipiul Slobozia 1 1 1 0

12 SP Giurgiu - Tribunalul Giurgiu, Municipiul Giurgiu 2 2 2 0

13 SP Teleorman - Tribunalul Teleorman, Municipiul Alexandria 1 1 1 0

14 SP Cluj - Tribunalul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca 6 6 6 1

15

SP Bistriţa Năsăud - Tribunalul Bistrita-Nasaud, Municipiul

Bistriţa

1 2 2 0

16 SP Sălaj - Tribunalul Salaj, Municipiul Zalău 4 4 4 0

17

SP Maramureş - Tribunalul Maramures, Municipiul Baia Mare,Bd.

Republicii  nr. 2 A , et.2 , cam 79 

6 6 6 0

18 SP Constanţa - Tribunalul Constanţa, Municipiul Constanţa 1 2 3 4

19 SP Tulcea -  Str. Victoriei, nr. 76, parter, judeţul Tulcea 1 3 4 2

20 SP Dolj - Tribunalul Dolj, Municipiul Craiova 5 5 5 0

21 SP Gorj - Tribunalul Gorj, Municipiul Târgu-Jiu 2 3 3 0

22

SP Mehedinţi - Tribunalul Mehedinti, Municipiul Drobeta-Turnu-

Severin

3 4 4 0

23 SP Olt - Tribunalul Olt, Municipiul Slatina 2 3 5 1

24 SP Galaţi - Tribunalul Galati, Municipiul Galaţi 2 3 3 0

25 SP Brăila - Camera de Conturi Brăila, Municipiul Brăila 2 2 3 0

26 SP Vrancea - Tribunalul Vrancea, Municipiul Focşani 1 2 3 1

27

SP Iaşi - Municipiul Iaşi, Str. Nicolae Gane nr. 20 A, parter camera

1, etj.I camerele 2-6, judeţul Iaşi, cod poştal 700110

1 4 5 2

28 SP Vaslui - Tribunalul Vaslui, Municipiul Vaslui 1 3 5 2

29 SP Bihor - Tribunalul Bihor, Municipiul Oradea 3 4 4 1

30 SP Satu Mare - Tribunalul Satu Mare, Municipiul Satu Mare 1 2 2 0

31

SP Argeş - Căminul de Elevi al Liceului nr.2 Construcţii, Municipiul 

Piteşti

4 4 4 1

32

SP Vâlcea - Judecătoria Râmnicu Vâlcea, Municipiul Râmnicu

Vâlcea

5 5 5 0

33 SP Prahova - Judecătoria Ploieşti, Municipiul Ploieşti 1 2 3 1

34 SP Buzău - Consiliul Judeţean Buzău, Municipiul Buzău 7 7 7 1

35 SP Dâmboviţa - Tribunalul Dambovita, Municipiul Târgovişte 1 2 3 0

36 SP Suceava – Tribunalul Suceava, Municipiul Suceava 1 2 3 1

37 SP Botoşani - Tribunalul Botosani, Municipiul Botoşani 1 3 5 2

38 SP Mureş - Curtea de Apel Târgu Mureş, Municipiul Târgu Mureş 1 3 4 1

39 SP Harghita - Tribunalul Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc 3 3 3 0

40 SP Timiş - Tribunalul Timis, Municipiul Timişoara 1 2 2 3

41 SP Arad -Tribunalul Arad, Municipiul Arad 1 2 3 1

42

SP Caraş - Severin - Municipiul Reşiţa, Str. Petru Maior nr.2, Bloc

800, etaj 2, camerele 201 şi 202, judeţul Caraş-Severin

3 3 3 1

TOTAL 1 3 7 29

Numar de consilieri/sala Numar sali de 

consiliere
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Nr. Crt. Serviciile de probațiune de pe lângă tribunale

SEDIILE PRINCIPALE Număr de sali 

ocupate 

permanent de 

consilieri

Suprafata 

minima/consilier 

(mp) 

Suprafata 

medie/consilier 

(mp) 

Suprafata 

maxima/consilier 

(mp) 

Numar sali cu 

suprafata/consilier 

cuprinsa intre 3 - 9 mp

Numar sali cu 

suprafata/consilier 

cuprinsa intre 9 - 20 mp

Numar sali cu 

suprafata/consilier 

cuprinsa intre 20 - 30 mp

Numar sali cu 

suprafata/consilier mai 

mare de 30 mp

1 SP Alba - Tribunalul Alba,  Municipiul Alba Iulia 1 6,50 6,50 6,50 1 0 0 0

2 SP Hunedoara - Tribunalul Hunedoara,  Municipiul Deva 4 8,67 13,15 16,60 1 3 0 0

3

SP Sibiu - Tribunalul Sibiu, Municipiul Sibiu, B-dul Victoriei nr.11

cam.18.

2 6,00 6,00 6,00 2 0 0 0

4 SP Bacău - Tribunalul Bacau, Municipiul Bacău 2 4,24 5,35 6,45 2 0 0 0

5 SP Neamţ - Tribunalul Neamt,  Municipiul Piatra Neamţ 1 9,80 9,80 9,80 0 1 0 0

6

SP Braşov – Municipiul Braşov, Str. Iuliu Maniu nr. 52, corp D, etaj 

I, camerele 8-10, judeţul Braşov

4 8,00 8,00 8,00 4 0 0 0

7

SP Covasna - Camera de Conturi Covasna, Municipiul Sf.

Gheorghe

5 12,00 14,40 17,00 0 5 0 0

8 SP Bucureşti - Tribunalul Bucuresti, Municipiul Bucureşti 6 4,75 9,25 23,00 4 1 1 0

9 Tribunalul Ilfov 2 8,00 9,50 11,00 1 1 0 0

10 SP Călăraşi - Tribunalul Calarasi, Municipiul Călăraşi 3 13,67 16,18 20,35 0 2 1 0

11 SP Ialomiţa - Tribunalul Ialomita, Municipiul Slobozia 2 11,17 11,54 11,90 0 2 0 0

12 SP Giurgiu - Tribunalul Giurgiu, Municipiul Giurgiu 2 10,00 10,00 10,00 0 2 0 0

13 SP Teleorman - Tribunalul Teleorman, Municipiul Alexandria 3 18,56 24,30 31,92 0 1 1 1

14 SP Cluj - Tribunalul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca 1 5,87 5,87 5,87 1 0 0 0

15

SP Bistriţa Năsăud - Tribunalul Bistrita-Nasaud, Municipiul

Bistriţa

2 7,00 9,00 11,00 1 1 0 0

16 SP Sălaj - Tribunalul Salaj, Municipiul Zalău 2 3,00 3,00 3,00 2 0 0 0

17

SP Maramureş - Tribunalul Maramures, Municipiul Baia Mare,Bd.

Republicii  nr. 2 A , et.2 , cam 79 

1 6,67 6,67 6,67 1 0 0 0

18 SP Constanţa - Tribunalul Constanţa, Municipiul Constanţa 5 3,70 5,93 11,11 4 1 0 0

19 SP Tulcea -  Str. Victoriei, nr. 76, parter, judeţul Tulcea 2 5,00 7,00 9,00 2 0 0 0

20 SP Dolj - Tribunalul Dolj, Municipiul Craiova 2 3,20 3,20 3,20 2 0 0 0

21 SP Gorj - Tribunalul Gorj, Municipiul Târgu-Jiu 2 4,67 5,33 6,00 2 0 0 0

22

SP Mehedinţi - Tribunalul Mehedinti, Municipiul Drobeta-Turnu-

Severin

2 4,18 4,60 5,03 2 0 0 0

23 SP Olt - Tribunalul Olt, Municipiul Slatina 3 4,33 7,91 15,00 2 1 0 0

24 SP Galaţi - Tribunalul Galati, Municipiul Galaţi 3 5,40 7,99 11,15 2 1 0 0

25 SP Brăila - Camera de Conturi Brăila, Municipiul Brăila 3 6,00 7,33 9,00 3 0 0 0

26 SP Vrancea - Tribunalul Vrancea, Municipiul Focşani 4 5,40 7,91 12,35 3 1 0 0

27

SP Iaşi - Municipiul Iaşi, Str. Nicolae Gane nr. 20 A, parter camera

1, etj.I camerele 2-6, judeţul Iaşi, cod poştal 700110

4 6,00 8,57 13,00 3 1 0 0

28 SP Vaslui - Tribunalul Vaslui, Municipiul Vaslui 2 8,20 15,10 22,00 1 0 1 0

29 SP Bihor - Tribunalul Bihor, Municipiul Oradea 2 5,03 5,15 5,27 2 0 0 0

30 SP Satu Mare - Tribunalul Satu Mare, Municipiul Satu Mare 2 11,40 16,20 21,00 0 1 1 0

31

SP Argeş - Căminul de Elevi al Liceului nr.2 Construcţii, Municipiul 

Piteşti

2 4,50 4,50 4,50 2 0 0 0

32

SP Vâlcea - Judecătoria Râmnicu Vâlcea, Municipiul Râmnicu

Vâlcea

1 10,00 10,00 10,00 0 1 0 0

33 SP Prahova - Judecătoria Ploieşti, Municipiul Ploieşti 3 4,32 5,58 7,29 3 0 0 0

34 SP Buzău - Consiliul Judeţean Buzău, Municipiul Buzău 1 5,80 5,80 5,80 1 0 0 0

35 SP Dâmboviţa - Tribunalul Dambovita, Municipiul Târgovişte 4 8,18 10,58 13,66 1 3 0 0

36 SP Suceava – Tribunalul Suceava, Municipiul Suceava 2 10,00 12,50 15,00 0 2 0 0

37 SP Botoşani - Tribunalul Botosani, Municipiul Botoşani 3 4,80 10,04 19,00 2 1 0 0

38 SP Mureş - Curtea de Apel Târgu Mureş, Municipiul Târgu Mureş 2 7,75 22,38 37,00 1 0 0 1

39 SP Harghita - Tribunalul Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc 1 18,67 18,67 18,67 0 1 0 0

40 SP Timiş - Tribunalul Timis, Municipiul Timişoara 5 8,00 12,80 20,00 3 2 0 0

41 SP Arad -Tribunalul Arad, Municipiul Arad 3 11,67 14,38 19,80 0 3 0 0

42

SP Caraş - Severin - Municipiul Reşiţa, Str. Petru Maior nr.2, Bloc

800, etaj 2, camerele 201 şi 202, judeţul Caraş-Severin

1 7,00 7,00 7,00 1 0 0 0

TOTAL 107 3,00 9,64 37,00 31 23 5 2

Suprafata/consilier (mp) Numar sali in functie de suprafata/consilier (mp)
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Suprafata minima (mp) Suprafata medie (mp) Suprafata maxima (mp)

1 Judecatoria Alba 13.277 2 70,29 81,62 92,95

2 Judecatoria Aiud 5.938 2 24,00 60,00 96,00

3 Judecatoria Blaj 2.056 1 74,00 74,00 74,00

4 Judecatoria Sebes 3.357 1 60,00 60,00 60,00

5 Judecatoria Campeni 3.224 2 108,22 108,55 108,87

6 Judecatoria Deva 13.973 3 44,67 53,76 70,00

7 Judecatoria Hunedoara 6.635 2 40,80 59,00 77,20

8 Judecatoria Brad 2.578 2 64,35 64,35 64,35

9 Judecatoria Orastie 2.174 2 45,00 45,00 45,00

10 Judecatoria Petrosani 13.547 2 62,00 90,50 119,00

11 Judecatoria Hateg 2.171 2 93,80 93,80 93,80

12 Judecatoria Sibiu 20.504 3 52,31 127,05 177,84

13 Judecatoria Medias 5.027 2 44,64 44,64 44,64

14 Judecatoria Agnita 749 1 70,00 70,00 70,00

15 Judecatoria Avrig 1.918 1 53,00 53,00 53,00

16 Judecatoria Saliste 1.426 1 40,00 40,00 40,00

17 Judecatoria Bacau 29.002 4 21,00 49,75 71,00

18 Judecatoria Onesti 9.796 3 28,00 61,67 91,00

19 Judecatoria Moinesti 7.235 2 67,70 67,70 67,70

20 Judecatoria Buhusi 2.161 1 112,80 112,80 112,80

21 Judecatoria Podu Turcului 1.328 2 55,00 55,00 55,00

22 Judecatoria Piatra Neamt 14.188 2 70,00 70,00 70,00

23 Judecatoria Roman 7.985 2 112,00 112,00 112,00

24 Judecatoria Targu Neamt 5.268 1 56,00 56,00 56,00

25 Judecatoria Bicaz 3.332 2 55,00 64,50 74,00

26 Judecatoria Brasov 38.208 3 60,50 69,72 76,97

27 Judecatoria Fagaras 5.890 2 62,11 62,24 62,37

28 Judecatoria Rupea 1.790 1 82,11 82,11 82,11

29 Judecatoria Zarnesti 5.166 1 57,00 57,00 57,00

30 Judecatoria Sfantu Gheorghe 6.781 2 86,15 86,63 87,10

31 Judecatoria Targu Secuiesc 2.868 2 39,83 64,47 89,10

32 Judecatoria Intorsura Buzaului 968 2 67,26 67,26 67,26

33 Bucuresti - Judecatoria Sector 1 57.009 5 49,80 69,90 120,90

34 Bucuresti -Judecatoria Sector 2 33.296 4 52,70 72,05 92,40

35 Bucuresti -Judecatoria Sector 3 38.960 4 50,00 62,25 99,00

36 Bucuresti -Judecatoria Sector 4 25.085 5 49,60 65,86 120,90

37 Bucuresti -Judecatoria Sector 5 22.327 4 46,70 80,63 120,50

38 Bucuresti -Judecatoria Sector 6 23.374 3 55,60 93,23 150,50

39 Judecatoria Buftea 12.953 3 52,10 58,13 70,20

40 Judecatoria Cornetu 9.174 2 45,00 47,80 50,60

41 Judecatoria Calarasi 7.546 2 150,00 150,00 150,00

42 Judecatoria Oltenita 5.055 2 118,00 118,00 118,00

43 Judecatoria Lehliu Gara 2.246 1 80,00 80,00 80,00

44 Judecatoria Slobozia 8.842 2 30,00 35,00 40,00

45 Judecatoria Fetesti 4.476 2 20,38 34,18 47,97

46 Judecatoria Urziceni 5.085 2 22,70 28,10 33,50

47 Judecatoria Giurgiu 17.816 2 124,00 128,00 132,00

48 Judecatoria Bolintin Vale 6.045 2 67,00 68,00 69,00

49 Judecatoria Alexandria 6.385 2 59,40 59,95 60,50

50 Judecatoria Rosiorii de Vede 4.150 2 70,00 70,00 70,00

51 Judecatoria Turnu Magurele 3.419 2 88,80 88,80 88,80

52 Judecatoria Videle 2.815 2 85,00 98,75 112,50

53 Judecatoria Zimnicea 3.290 1 102,32 102,32 102,32

54 Judecatoria Cluj Napoca 41.027 6 42,70 65,33 104,25

55 Judecatoria Dej 4.355 3 40,00 76,33 117,00

56 Judecatoria Gherla 5.083 2 63,00 64,00 65,00

57 Judecatoria Turda 10.029 1 76,00 76,00 76,00

58 Judecatoria Huedin 2.383 2 44,00 57,00 70,00

59 Judecatoria Bistrita 14.879 3 99,50 106,20 118,80

60 Judecatoria Nasaud 4.509 3 46,70 81,13 98,40

61 Judecatoria Beclean 3.106 1 67,50 67,50 67,50

62 Judecatoria Zalau 9.789 2 74,85 88,25 101,65

63 Judecatoria Jibou 1.400 2 58,92 59,01 59,10

64 Judecatoria Simleu Silvaniei 3.096 1 67,50 67,50 67,50

65 Judecatoria Baia Mare 17.166 5 59,81 95,00 136,00

66 Judecatoria Sighetu Marmatiei 5.403 3 42,25 105,47 151,90

67 Judecatoria Dragomiresti 1.426 1 51,50 51,50 51,50

68 Judecatoria Somcuta Mare 1.085 1 52,80 52,80 52,80

69 Judecatoria Targu Lapus 1.791 1 91,20 91,20 91,20

70 Judecatoria Viseu de Sus 4.233 2 81,36 89,18 97,00

71 Judecatoria Constanta 59.624 4 33,00 68,83 131,30

72 Judecatoria Mangalia 6.351 2 40,00 40,00 40,00

73 Judecatoria Medgidia 9.233 1 59,40 59,40 59,40

74 Judecatoria Harsova 1.371 1 37,50 37,50 37,50

75 Judecatoria Tulcea 10.793 1 99,40 99,40 99,40

76 Judecatoria Babadag 1.800 1 93,23 93,23 93,23

77 Judecatoria Macin 1.493 1 80,00 80,00 80,00

78 Judecatoria Craiova 42.091 6 50,00 50,00 50,00

79 Judecatoria Bailesti 4.213 2 81,90 81,90 81,90

80 Judecatoria Calafat 3.224 1 91,10 91,10 91,10

81 Judecatoria Filiasi 2.180 1 112,00 112,00 112,00

82 Judecatoria Segarcea 3.021 1 98,00 98,00 98,00

83 Judecatoria Targu Jiu 21.143 4 34,80 73,28 122,00

84 Judecatoria Motru 6.042 2 104,66 110,93 117,20

85 Judecatoria Novaci 3.194 1 92,72 92,72 92,72

86 Judecatoria Targu Carbunesti 6.898 3 39,00 65,00 78,00

87 Judecatoria Drobeta Tr Severin 18.250 3 40,85 80,84 100,84

88 Judecatoria Orsova 1.797 1 48,82 48,82 48,82

89 Judecatoria Baia de Arama 1.686 1 72,00 72,00 72,00

90 Judecatoria Strehaia 3.634 1 105,00 105,00 105,00

91 Judecatoria Vanju Mare 4.531 2 45,00 55,50 66,00

Nr. Crt.

Sali de judecata

Suprafata salilor de judecata (mp)

JUDECATORII Volum activitate (2009) Numarul salilor de judecata



 

 

583 

 

 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafata minima (mp) Suprafata medie (mp) Suprafata maxima (mp)

92 Judecatoria Slatina 16.089 3 12,15 41,66 67,32

93 Judecatoria Caracal 8.543 3 80,00 86,67 90,00

94 Judecatoria Bals 3.706 1 80,00 80,00 80,00

95 Judecatoria Corabia 2.881 1 61,14 61,14 61,14

96 Judecatoria Galati 35.533 4 63,40 78,20 93,00

97 Judecatoria Tecuci 6.323 2 54,48 60,99 67,50

98 Judecatoria Targu Bujor 2.357 1 56,71 56,71 56,71

99 Judecatoria Liesti 2.499 2 55,00 64,00 73,00

100 Judecatoria Braila 18.048 4 39,00 74,00 102,00

101 Judecatoria Faurei 1.633 1 88,00 88,00 88,00

102 Judecatoria Insuratei 1.224 1 51,94 51,94 51,94

103 Judecatoria Focsani 19.828 3 54,30 74,43 84,80

104 Judecatoria Adjud 3.162 1 68,00 68,00 68,00

105 Judecatoria Panciu 3.107 1 67,86 67,86 67,86

106 Judecatoria Iasi 45.612 5 66,00 90,50 127,50

107 Judecatoria Pascani 6.417 2 59,57 68,44 77,30

108 Judecatoria Harlau 2.532 2 17,00 36,50 56,00

109 Judecatoria Raducaneni 1.447 2 27,60 42,40 57,20

110 Judecatoria Vaslui 10.549 3 42,00 75,00 103,00

111 Judecatoria Barlad 7.846 3 38,00 58,00 78,00

112 Judecatoria Husi 3.185 1 95,00 95,00 95,00

113 Judecatoria Murgeni 1.179 1 81,00 81,00 81,00

114 Judecatoria Oradea 26.836 5 33,18 41,22 49,44

115 Judecatoria Beius 3.682 2 45,60 50,30 55,00

116 Judecatoria Marghita 3.411 2 44,80 44,80 44,80

117 Judecatoria Salonta 2.916 2 58,00 67,50 77,00

118 Judecatoria Alesd 4.240 2 84,00 84,00 84,00

119 Judecatoria Satu Mare 16.614 3 71,40 80,75 91,64

120 Judecatoria Carei 5.263 2 36,00 43,00 50,00

121 Judecatoria Negresti Oas 3.099 1 83,40 83,40 83,40

122 Judecatoria Pitesti 25.177 2 59,50 68,25 77,00

123 Judecatoria Campulung 5.290 3 40,00 63,33 96,00

124 Judecatoria Curtea de Arges 3.906 2 50,00 93,00 136,00

125 Judecatoria Costesti 3.047 1 97,15 97,15 97,15

126 Judecatoria Topoloveni 2.431 1 80,00 80,00 80,00

127 Judecatoria Ramnicu Valcea 18.652 4 25,85 51,19 67,00

128 Judecatoria Dragasani 6.153 2 50,00 67,00 84,00

129 Judecatoria Horezu 3.686 1 52,00 52,00 52,00

130 Judecatoria Balcesti 1.808 1 77,52 77,52 77,52

131 Judecatoria Brezoi 2.722 1 50,00 50,00 50,00

132 Judecatoria Ploiesti 29.177 4 60,00 75,81 101,52

133 Judecatoria Campina 9.237 2 48,30 70,58 92,85

134 Judecatoria Mizil 3.316 1 38,00 38,00 38,00

135 Judecatoria Sinaia 2.971 1 68,70 68,70 68,70

136 Judecatoria Valenii de Munte 5.035 2 112,80 114,96 117,12

137 Judecatoria Buzau 16.905 2 58,00 61,50 65,00

138 Judecatoria Ramnicu Sarat 3.765 2 45,00 64,50 84,00

139 Judecatoria Patarlagele 3.002 2 45,00 56,50 68,00

140 Judecatoria Pogoanele 2.109 1 90,00 90,00 90,00

141 Judecatoria Targoviste 13.596 5 69,00 93,78 144,65

142 Judecatoria Moreni 3.930 2 74,00 100,25 126,50

143 Judecatoria Gaesti 4.905 2 46,75 54,73 62,70

144 Judecatoria Pucioasa 3.306 2 45,80 50,65 55,50

145 Judecatoria Racari 5.287 2 66,00 84,00 102,00

146 Judecatoria Suceava 14.743 4 49,50 69,28 110,00

147 Judecatoria Campulung Moldovenesc 5.041 2 48,00 59,00 70,00

148 Judecatoria Falticeni 5.784 2 47,81 54,44 61,06

149 Judecatoria Radauti 9.964 2 43,20 63,60 84,00

150 Judecatoria Vatra Dornei 3.563 2 75,85 78,00 80,15

151 Judecatoria Gura Humorului 3.770 2 60,00 63,50 67,00

152 Judecatoria Botosani 21.030 5 16,20 65,24 117,00

153 Judecatoria Dorohoi 5.203 2 51,85 68,11 84,37

154 Judecatoria Darabani 2.567 2 44,00 44,00 44,00

155 Judecatoria Saveni 2.503 2 47,22 76,21 105,20

156 Judecatoria Targu Mures 21.636 3 34,00 58,33 90,00

157 Judecatoria Reghin 5.822 2 50,00 85,00 120,00

158 Judecatoria Sighisoara 4.569 2 84,00 84,00 84,00

159 Judecatoria Tarnaveni 2.105 1 81,00 81,00 81,00

160 Judecatoria Ludus 2.300 1 59,00 59,00 59,00

161 Judecatoria Miercurea Ciuc 6.610 2 85,10 90,22 95,33

162 Judecatoria Gheorgheni 2.777 2 65,94 75,27 84,60

163 Judecatoria Odorheiu Secuiesc 4.668 2 72,00 95,93 119,86

164 Judecatoria Toplita 2.374 1 71,16 71,16 71,16

165 Judecatoria Timisoara 41.479 11 66,86 79,36 97,74

166 Judecatoria Lugoj 5.082 4 79,32 81,50 88,00

167 Judecatoria Deta 2.178 1 56,84 56,84 56,84

168 Judecatoria Faget 1.137 2 70,00 75,00 80,00

169 Judecatoria Sannicolau Mare 2.983 2 82,60 86,15 89,70

170 Judecatoria Arad 21.675 7 45,72 62,57 79,70

171 Judecatoria Chisineu Cris 2.294 1 48,00 48,00 48,00

172 Judecatoria Ineu 3.619 1 55,98 55,98 55,98

173 Judecatoria Lipova 2.330 2 69,00 73,50 78,00

174 Judecatoria Gurahont 1.349 3 54,00 59,33 62,00

175 Judecatoria Resita 8.865 2 72,50 77,22 81,93

176 Judecatoria Caransebes 5.589 3 40,00 61,33 84,00

177 Judecatoria Moldova Noua 1.244 1 55,00 55,00 55,00

178 Judecatoria Oravita 2.326 2 47,42 65,83 84,24

179 Judecatoria Bozovici 1.032 1 60,50 60,50 60,50

TOTAL 1.562.582 392 12,15 71,74 177,84

Nr. Crt.

Sali de judecata

Suprafata salilor de judecata (mp)

JUDECATORII Volum activitate (2009) Numarul salilor de judecata
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Suprafata minima Suprafata maxima Suprafata medie

1 Tribunalul Alba 3 12.961 35,12 92,95 66,12

2 Tribunalul Hunedoara 5 15.342 30,95 141,45 72,38

3 Tribunalul Sibiu 2 10.077 53,25 148,77 101,01

4

Tribunalul Bacau, inclusiv Sectia 

Contencios si Administrativ 5 17.397 48,30 92,70 73,96

5 Tribunalul Neamt 3 10.857 67,00 70,00 69,00

6 Tribunalul Brasov 5 18.152 52,25 71,60 60,04

7 Tribunalul Covasna 2 4.400 32,26 86,15 59,21

8 Tribunalul pentru Minori si Familie 1 1.543 60,58 60,58 60,58

9 Tribunalul Bucuresti 22 105.968 52,70 92,40 71,51

10 Tribunalul Calarasi 2 6.105 150,00 150,00 150,00

11 Tribunalul Ialomita 2 7.000 32,20 36,80 34,50

12 Tribunalul Giurgiu 3 7.052 70,00 124,00 100,67

13 Tribunalul Teleorman 2 8.421 46,74 66,67 56,71

14 Tribunalul Cluj 3 14.762 94,75 98,36 96,44

15 Tribunalul Comercial Cluj 1 7.762 58,05 58,05 58,05

16 Tribunalul Bistrita-Nasaud 4 6.523 51,50 100,30 87,40

17 Tribunalul Salaj 1 6.380 71,35 71,35 71,35

18 Tribunalul Maramures 5 13.378 49,50 128,00 97,65

19 Tribunalul Constanta 5 29.513 36,00 107,00 65,96

20 Tribunalul Tulcea 1 6.084 99,40 99,40 99,40

21 Tribunalul Dolj 6 35.091 31,90 89,08 54,24

22 Tribunalul Gorj 3 19.976 66,30 124,00 88,07

23 Tribunalul Mehedinti 2 23.520 100,84 100,84 100,84

24 Tribunalul Olt 4 9.368 98,58 130,20 117,04

25 Tribunalul Galati 4 16.303 63,40 102,00 81,10

26 Tribunalul Braila 2 8.132 102,00 102,00 102,00

27 Tribunalul Vrancea 2 8.712 46,90 115,10 81,00

28 Tribunalul Iasi 6 21.462 30,00 82,50 69,67

29 Tribunalul Vaslui 6 8.636 47,00 90,00 64,83

30 Tribunalul Bihor 4 18.536 27,55 139,08 60,30

31 Tribunalul Satu Mare 4 10.049 37,50 153,86 85,34

32 Tribunalul Arges 2 13.865 59,50 77,00 68,25

33 Tribunalul Comercial Arges 1 3.013 59,57 59,57 59,57

34 Tribunalul Valcea 2 10.771 96,00 96,00 96,00

35 Tribunalul Prahova 2 17.749 71,50 72,25 71,88

36 Tribunalul Buzau 3 9.675 22,60 87,00 58,20

37 Tribunalul Dambovita 7 12.861 98,90 99,60 99,40

38 Tribunalul Suceava 5 16.926 78,00 128,70 111,08

39 Tribunalul Botosani 6 10.363 50,40 100,80 90,65

40 Tribunalul Mures 3 12.449 24,00 117,00 68,00

41 Tribunalul Harghita 3 6.827 61,00 71,40 66,80

42 Tribunalul Timis 7 21.484 68,66 82,72 74,97

43 Tribunalul Arad 6 13.224 31,30 74,10 57,73

44 Tribunalul Caras-Severin 3 8.167 72,50 80,50 75,17

Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti

Tribunalul Militar Bucuresti

Tribunalul Militar Cluj-Napoca

Tribunalul Militar Iasi

Tribunalul Militar Timisoara

TOTAL 170 646.836 22,60 153,86 78,50

Nr. Crt.

Sali de judecata

Numar
Volum de activitate 

(2009)

Suprafata salilor de judecata (mp)

TRIBUNAL
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Suprafata minima Suprafata medie Suprafata maxima

1 Curtea de Apel Alba Iulia 3 8.933 43,56 110,79 172,00

2 Curtea de Apel Bacau 3 5.801 61,80 76,27 83,50

3 Curtea de Apel Brasov 4 6.005 31,00 47,90 63,40

4 Curtea de Apel Bucuresti 12 46.492 102,70 139,20 211,60

5 Curtea de Apel Cluj 3 10.543 88,60 128,87 153,60

6 Curtea de Apel Constanta 4 8.570 52,00 76,75 107,00

7 Curtea de Apel Craiova 3 24.424 55,00 58,33 60,00

8 Curtea de Apel Galati 3 8.543 63,40 83,13 93,00

9 Curtea de Apel Iasi 2 7.447 99,62 99,62 99,62

10 Curtea de Apel Oradea 3 6.659 68,15 74,33 84,43

11 Curtea de Apel Pitesti 2 6.536 23,20 26,20 29,20

12 Curtea de Apel Ploiesti 2 9.253 135,00 135,00 135,00

13 Curtea de Apel Suceava 3 7.257 67,76 84,35 110,00

14 Curtea de Apel Targu Mures 4 5.280 34,80 66,58 144,50

15 Curtea de Apel Timisoara 5 12.609 71,55 80,58 93,95

16 Curtea Militara de Apel Bucuresti

Nr. Crt. CURTE DE APEL

Sali de judecata

Suprafata salilor (mp)

Numarul salilor de 

judecata

Volum de activitate 

(2009)
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Spaţiile destinate judecării în cameră de consiliu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt.
Judecatorii

Numar  total spatii destinate judecarii 

in camera de consiliu
Volum activitate (2009) Suprafata totala

1 Judecatoria Alba 0 13.277

2 Judecatoria Aiud 0 5.938

3 Judecatoria Blaj 1 2.056 28,74

4 Judecatoria Sebes 0 3.357

5 Judecatoria Campeni 2 3.224 34,72

6 Judecatoria Deva 0 13.973

7 Judecatoria Hunedoara 0 6.635

8 Judecatoria Brad 1 2.578 18,48

9 Judecatoria Orastie 0 2.174

10 Judecatoria Petrosani 2 13.547 23,00

11 Judecatoria Hateg 1 2.171 18,48

12 Judecatoria Sibiu 0 20.504

13 Judecatoria Medias 0 5.027

14 Judecatoria Agnita 0 749

15 Judecatoria Avrig 0 1.918

16 Judecatoria Saliste 0 1.426

17 Judecatoria Bacau 1 29.002 24,00

18 Judecatoria Onesti 0 9.796

19 Judecatoria Moinesti 0 7.235

20 Judecatoria Buhusi 1 2.161 21,00

21 Judecatoria Podu Turcului 1 1.328 36,26

22 Judecatoria Piatra Neamt 0 14.188

23 Judecatoria Roman 0 7.985

24 Judecatoria Targu Neamt 0 5.268

25 Judecatoria Bicaz 0 3.332

26 Judecatoria Brasov 0 38.208

27 Judecatoria Fagaras 1 5.890 32,85

28 Judecatoria Rupea 1 1.790 38,25

29 Judecatoria Zarnesti 0 5.166

30 Judecatoria Sfantu Gheorghe 0 6.781

31 Judecatoria Targu Secuiesc 0 2.868

32 Judecatoria Intorsura Buzaului 0 968

33 Bucuresti - Judecatoria Sector 1 0 57.009

34 Bucuresti -Judecatoria Sector 2 0 33.296

35 Bucuresti -Judecatoria Sector 3 0 38.960

36 Bucuresti -Judecatoria Sector 4 0 25.085

37 Bucuresti -Judecatoria Sector 5 0 22.327

38 Bucuresti -Judecatoria Sector 6 0 23.374

39 Judecatoria Buftea 0 12.953

40 Judecatoria Cornetu 0 9.174

41 Judecatoria Calarasi 1 7.546 21,00

42 Judecatoria Oltenita 1 5.055 8,00

43 Judecatoria Lehliu Gara 0 2.246

44 Judecatoria Slobozia 1 8.842 63,00

45 Judecatoria Fetesti 1 4.476 26,50

46 Judecatoria Urziceni 1 5.085 10,50

47 Judecatoria Giurgiu 2 17.816 32,00

48 Judecatoria Bolintin Vale 2 6.045 20,00

49 Judecatoria Alexandria 0 6.385

50 Judecatoria Rosiorii de Vede 1 4.150 70,00

51 Judecatoria Turnu Magurele 1 3.419 63,00

52 Judecatoria Videle 1 2.815 70,00

53 Judecatoria Zimnicea 1 3.290 24,00

54 Judecatoria Cluj Napoca 0 41.027

55 Judecatoria Dej 1 4.355 30,00

56 Judecatoria Gherla 0 5.083

57 Judecatoria Turda 0 10.029

58 Judecatoria Huedin 0 2.383

59 Judecatoria Bistrita 0 14.879

60 Judecatoria Nasaud 0 4.509

61 Judecatoria Beclean 0 3.106

62 Judecatoria Zalau 0 9.789

63 Judecatoria Jibou 1 1.400 27,69

64 Judecatoria Simleu Silvaniei 0 3.096

65 Judecatoria Baia Mare 0 17.166

66 Judecatoria Sighetu Marmatiei 0 5.403

67 Judecatoria Dragomiresti 0 1.426

68 Judecatoria Somcuta Mare 0 1.085

69 Judecatoria Targu Lapus 0 1.791

70 Judecatoria Viseu de Sus 0 4.233

71 Judecatoria Constanta 1 59.624 20,10

72 Judecatoria Mangalia 0 6.351

73 Judecatoria Medgidia 0 9.233

74 Judecatoria Harsova 0 1.371

75 Judecatoria Tulcea 0 10.793

76 Judecatoria Babadag 1 1.800 24,50

77 Judecatoria Macin 0 1.493

78 Judecatoria Craiova 0 42.091

79 Judecatoria Bailesti 0 4.213

80 Judecatoria Calafat 0 3.224

81 Judecatoria Filiasi 0 2.180

82 Judecatoria Segarcea 0 3.021

83 Judecatoria Targu Jiu 0 21.143

84 Judecatoria Motru 1 6.042 19,75

85 Judecatoria Novaci 0 3.194

86 Judecatoria Targu Carbunesti 0 6.898

87 Judecatoria Drobeta Tr Severin 0 18.250

88 Judecatoria Orsova 0 1.797

89 Judecatoria Baia de Arama 0 1.686

90 Judecatoria Strehaia 0 3.634

91 Judecatoria Vanju Mare 0 4.531

SPATII DESTINATE JUDECARII IN CAMERA DE CONSILIU
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Nr. 

crt.
Judecatorii

Numar  total spatii destinate judecarii 

in camera de consiliu
Volum activitate (2009) Suprafata totala

92 Judecatoria Slatina 1 16.089 10,20

93 Judecatoria Caracal 2 8.543 36,00

94 Judecatoria Bals 1 3.706 15,37

95 Judecatoria Corabia 1 2.881 10,45

96 Judecatoria Galati 1 35.533 14,10

97 Judecatoria Tecuci 1 6.323 10,40

98 Judecatoria Targu Bujor 1 2.357 15,80

99 Judecatoria Liesti 2 2.499 18,00

100 Judecatoria Braila 0 18.048

101 Judecatoria Faurei 0 1.633

102 Judecatoria Insuratei 0 1.224

103 Judecatoria Focsani 0 19.828

104 Judecatoria Adjud 2 3.162 50,80

105 Judecatoria Panciu 1 3.107 28,40

106 Judecatoria Iasi 1 45.612 40,00

107 Judecatoria Pascani 1 6.417 22,30

108 Judecatoria Harlau 1 2.532 19,60

109 Judecatoria Raducaneni 0 1.447

110 Judecatoria Vaslui 1 10.549 23,00

111 Judecatoria Barlad 1 7.846 59,00

112 Judecatoria Husi 1 3.185 95,00

113 Judecatoria Murgeni 2 1.179 102,00

114 Judecatoria Oradea 2 26.836 79,13

115 Judecatoria Beius 0 3.682

116 Judecatoria Marghita 1 3.411 42,00

117 Judecatoria Salonta 0 2.916

118 Judecatoria Alesd 0 4.240

119 Judecatoria Satu Mare 0 16.614

120 Judecatoria Carei 0 5.263

121 Judecatoria Negresti Oas 0 3.099

122 Judecatoria Pitesti 0 25.177

123 Judecatoria Campulung 1 5.290 15,00

124 Judecatoria Curtea de Arges 0 3.906

125 Judecatoria Costesti 1 3.047 12,00

126 Judecatoria Topoloveni 0 2.431

127 Judecatoria Ramnicu Valcea 1 18.652 8,00

128 Judecatoria Dragasani 0 6.153

129 Judecatoria Horezu 0 3.686

130 Judecatoria Balcesti 0 1.808

131 Judecatoria Brezoi 0 2.722

132 Judecatoria Ploiesti 1 29.177 4,00

133 Judecatoria Campina 0 9.237

134 Judecatoria Mizil 0 3.316

135 Judecatoria Sinaia 0 2.971

136 Judecatoria Valenii de Munte 0 5.035

137 Judecatoria Buzau 0 16.905

138 Judecatoria Ramnicu Sarat 1 3.765 20,00

139 Judecatoria Patarlagele 0 3.002

140 Judecatoria Pogoanele 0 2.109

141 Judecatoria Targoviste 0 13.596

142 Judecatoria Moreni 1 3.930 36,70

143 Judecatoria Gaesti 1 4.905 10,08

144 Judecatoria Pucioasa 1 3.306 24,30

145 Judecatoria Racari 1 5.287 35,36

146 Judecatoria Suceava 0 14.743

147 Judecatoria Campulung Moldovenesc 0 5.041

148 Judecatoria Falticeni 0 5.784

149 Judecatoria Radauti 0 9.964

150 Judecatoria Vatra Dornei 1 3.563 34,30

151 Judecatoria Gura Humorului 0 3.770

152 Judecatoria Botosani 1 21.030 16,20

153 Judecatoria Dorohoi 0 5.203

154 Judecatoria Darabani 0 2.567

155 Judecatoria Saveni 0 2.503

156 Judecatoria Targu Mures 0 21.636

157 Judecatoria Reghin 0 5.822

158 Judecatoria Sighisoara 0 4.569

159 Judecatoria Tarnaveni 0 2.105

160 Judecatoria Ludus 0 2.300

161 Judecatoria Miercurea Ciuc 0 6.610

162 Judecatoria Gheorgheni 1 2.777 33,54

163 Judecatoria Odorheiu Secuiesc 1 4.668 37,38

164 Judecatoria Toplita 1 2.374 24,74

165 Judecatoria Timisoara 1 41.479 29,83

166 Judecatoria Lugoj 0 5.082

167 Judecatoria Deta 0 2.178

168 Judecatoria Faget 2 1.137 150,00

169 Judecatoria Sannicolau Mare 0 2.983

170 Judecatoria Arad 0 21.675

171 Judecatoria Chisineu Cris 0 2.294

172 Judecatoria Ineu 0 3.619

173 Judecatoria Lipova 0 2.330

174 Judecatoria Gurahont 0 1.349

175 Judecatoria Resita 0 8.865

176 Judecatoria Caransebes 1 5.589 24,00

177 Judecatoria Moldova Noua 1 1.244 15,00

178 Judecatoria Oravita 0 2.326

179 Judecatoria Bozovici 1 1.032 30,25

74 1.562.582 2.058,05TOTAL
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Nr. 

crt.
Tribunale Numar  total camere de consiliu Volum activitate (2009) Suprafata totala

1 Tribunalul Alba 0 12.961

2 Tribunalul Hunedoara 1 15.342 17,96

3 Tribunalul Sibiu 0 10.077

4 Tribunalul Bacau 2 17.397 95,92

5 Tribunalul Neamt 0 10.857

6 Tribunalul Brasov 1 18.152 81,00

7 Tribunalul Covasna 0 4.400

8 Tribunalul pentru Minori si Familie 0 1.543

9 Tribunalul Bucuresti 0 105.968

10 Tribunalul Ilfov

11 Tribunalul Calarasi 2 6.105 25,00

12 Tribunalul Ialomita 0 7.000

13 Tribunalul Giurgiu 2 7.052 28,00

14 Tribunalul Teleorman 0 8.421

15 Tribunalul Cluj 1 22.524 39,65

16 Tribunalul Bistrita-Nasaud 0 6.523

17 Tribunalul Salaj 1 6.380 46,95

18 Tribunalul Maramures 1 13.378 30,18

19 Tribunalul Constanta 0 29.513

20 Tribunalul Tulcea 0 6.084

21 Tribunalul Dolj 0 35.091

22 Tribunalul Gorj 2 19.976 93,80

23 Tribunalul Mehedinti 0 23.520

24 Tribunalul Olt 0 9.368

25 Tribunalul Galati 2 16.303 28,20

26 Tribunalul Braila 0 8.132

27 Tribunalul Vrancea 2 8.712 63,70

28 Tribunalul Iasi 0 21.462

29 Tribunalul Vaslui 2 8.636 132,00

30 Tribunalul Bihor 1 18.536 32,86

31 Tribunalul Satu Mare 1 10.049 27,50

32 Tribunalul Arges 2 16.878 24,42

33 Tribunalul Valcea 1 10.771 9,00

34 Tribunalul Prahova 0 17.749

35 Tribunalul Buzau 1 9.675 9,00

36 Tribunalul Dambovita 2 12.861 42,86

37 Tribunalul Suceava 0 16.926

38 Tribunalul Botosani 0 10.363

39 Tribunalul Mures 0 12.449

40 Tribunalul Harghita 1 6.827 39,95

41 Tribunalul Timis 1 21.484 71,00

42 Tribunalul Arad 0 13.224

43 Tribunalul Caras-Severin 1 8.167 25,05

44 Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti

45 Tribunalul Militar Bucuresti

46 Tribunalul Militar Cluj-Napoca

47 Tribunalul Militar Iasi

48 Tribunalul Militar Timisoara

30 646.836 964,00TOTAL

SPATIILE DESTINATE JUDECARII IN CAMERA DE CONSILIU
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Nr. 

crt.
Tribunale Numar  total camere de consiliu Volum activitate (2009) Suprafata totala

1 Curtea de Apel Alba Iulia 0 8.933

2 Curtea de Apel Bacau 1 5.801 56,40

3 Curtea de Apel Brasov 0 6.005

4 Curtea de Apel Bucuresti 0 46.492

5 Curtea de Apel Cluj 1 10.543 36,55

6 Curtea de Apel Constanta 0 8.570

7 Curtea de Apel Craiova 0 24.424

8 Curtea de Apel Galati 2 8.543 28,70

9 Curtea de Apel Iasi 1 7.447 55,75

10 Curtea de Apel Oradea 2 6.659 72,35

11 Curtea de Apel Pitesti 0 6.536

12 Curtea de Apel Ploiesti 1 9.253 19,50

13 Curtea de Apel Suceava 1 7.257 17,04

14 Curtea de Apel Targu Mures 0 5.280

15 Curtea de Apel Timisoara 0 12.609

16 Curtea Militara de Apel Bucuresti

9 174.352 286,29TOTAL

SPATIILE DESTINATE JUDECARII IN CAMERA DE CONSILIU
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Birourile judecătorilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafata minima Suprafata medie Suprafata maxima Suprafata minima Suprafata medie Suprafata maxima

Judecatoria Alba 6 13 0 9,68 14,71 18,20 4,84 8,88 18,20

Judecatoria Aiud 3 7 0 15,25 21,82 25,20 5,08 12,87 25,20

Judecatoria Blaj 4 4 0 11,30 17,96 30,01 11,30 17,96 30,01

Judecatoria Sebes 2 4 0 30,00 30,00 30,00 10,00 20,00 30,00

Judecatoria Campeni 6 6 0 13,60 24,26 35,95 13,60 24,26 35,95

Judecatoria Deva 12 18 0 14,32 23,15 43,61 9,47 17,79 43,61

Judecatoria Hunedoara 5 7 0 14,00 20,30 23,00 10,50 13,80 22,50

Judecatoria Brad 3 3 0 16,00 20,33 25,00 16,00 20,33 25,00

Judecatoria Orastie 2 2 0 25,00 32,00 39,00 25,00 32,00 39,00

Judecatoria Petrosani 6 11 0 17,40 27,61 39,44 8,85 19,70 39,44

Judecatoria Hateg 3 3 0 13,20 15,75 19,98 13,20 15,75 19,98

Judecatoria Sibiu 12 23 0 18,10 30,77 42,10 6,03 21,05 36,90

Judecatoria Medias 4 12 0 44,64 44,64 44,64 11,16 20,46 44,64

Judecatoria Agnita 2 2 0 15,00 21,25 27,50 15,00 21,25 27,50

Judecatoria Avrig 3 5 0 29,00 29,00 29,00 14,50 19,33 29,00

Judecatoria Saliste 1 4 0 22,00 22,00 22,00 5,50 5,50 5,50

Judecatoria Bacau 9 32 0 8,75 22,87 35,40 2,92 10,11 35,40

Judecatoria Onesti 7 14 0 12,00 22,07 33,00 5,00 15,36 33,00

Judecatoria Moinesti 4 10 0 12,86 17,43 22,72 4,54 9,54 20,25

Judecatoria Buhusi 3 5 0 12,50 16,68 19,70 6,57 12,30 17,84

Judecatoria Podu Turcului 4 3 0 16,80 20,19 21,75 16,80 20,19 21,75

Judecatoria Piatra Neamt 6 17 0 12,00 18,83 21,00 5,00 9,11 21,00

Judecatoria Roman 7 8 0 15,00 24,71 42,00 9,50 23,36 42,00

Judecatoria Targu Neamt 3 5 0 12,00 15,67 21,00 6,00 11,33 21,00

Judecatoria Bicaz 5 5 0 19,00 24,20 33,00 19,00 24,20 33,00

Judecatoria Brasov 10 33 0 16,17 23,20 32,80 4,99 10,31 32,80

Judecatoria Fagaras 6 6 0 10,45 13,90 17,93 10,45 13,90 17,93

Judecatoria Rupea 5 2 0 16,20 21,77 34,20 16,20 21,77 34,20

Judecatoria Zarnesti 2 6 0 18,00 18,00 18,00 6,00 6,00 6,00

Judecatoria Sfantu Gheorghe 4 9 0 14,88 17,39 24,90 6,23 9,00 14,88

Judecatoria Targu Secuiesc 4 5 0 10,50 13,75 18,00 7,00 12,00 18,00

Judecatoria Intorsura Buzaului 3 3 0 17,00 18,00 19,00 17,00 18,00 19,00

Bucuresti - Judecatoria Sector 1 20 87 -40 15,20 22,13 23,16 3,86 6,01 17,10

Bucuresti -Judecatoria Sector 2 20 49 -16 17,20 20,39 25,82 5,73 9,53 23,84

Bucuresti -Judecatoria Sector 3 22 69 -32 17,20 20,58 25,30 4,90 8,34 25,30

Bucuresti -Judecatoria Sector 4 10 31 0 17,10 20,57 22,50 5,35 8,37 17,20

Bucuresti -Judecatoria Sector 5 11 29 0 15,90 24,00 42,10 5,42 10,84 23,70

Bucuresti -Judecatoria Sector 6 9 26 0 20,50 25,12 32,70 5,33 12,60 30,30

Judecatoria Buftea 5 9 0 18,60 19,64 22,00 6,40 13,30 22,00

Judecatoria Cornetu 4 8 0 15,20 18,43 20,10 6,70 10,28 15,20

Judecatoria Calarasi 7 12 0 21,00 21,00 21,00 10,50 13,50 21,00

Judecatoria Oltenita 9 9 0 19,00 20,67 24,00 19,00 20,67 24,00

Judecatoria Lehliu Gara 2 4 0 15,00 15,00 15,00 7,50 7,50 7,50

Judecatoria Slobozia 4 8 0 18,20 22,65 36,00 6,07 15,07 36,00

Judecatoria Fetesti 4 5 0 14,08 18,59 23,76 10,34 16,01 23,76

Judecatoria Urziceni 6 6 0 6,50 9,63 15,50 6,50 9,63 15,50

Judecatoria Giurgiu 8 13 0 20,00 31,25 57,00 10,00 18,50 57,00

Judecatoria Bolintin Vale 5 8 0 10,72 18,54 34,35 5,38 14,71 34,35

Judecatoria Alexandria 5 11 0 12,00 12,00 12,00 4,00 7,20 12,00

Judecatoria Rosiorii de Vede 7 7 0 10,00 12,57 15,00 10,00 12,57 15,00

Judecatoria Turnu Magurele 6 9 0 8,80 19,97 31,06 7,14 15,15 31,06

Judecatoria Videle 4 4 0 24,00 26,75 31,00 24,00 26,75 31,00

Judecatoria Zimnicea 5 5 -1 15,36 18,21 24,00 15,36 18,21 24,00

Judecatoria Cluj Napoca 11 36 0 10,00 34,86 59,92 7,20 14,65 42,00

Judecatoria Dej 6 6 0 25,00 29,33 36,00 25,00 29,33 36,00

Judecatoria Gherla 2 8 0 36,00 37,00 38,00 9,00 9,25 9,50

Judecatoria Turda 5 10 0 9,00 27,20 80,00 4,50 13,50 26,67

Judecatoria Huedin 4 6 0 8,00 10,00 12,00 4,00 7,75 12,00

Judecatoria Bistrita 12 18 0 11,70 18,33 40,20 8,20 14,18 40,20

Judecatoria Nasaud 7 8 0 14,60 18,24 28,10 7,40 17,19 28,10

Judecatoria Beclean 4 4 0 14,90 20,04 29,00 14,90 20,04 29,00

Judecatoria Zalau 6 8 0 16,85 22,06 33,60 8,48 18,59 33,60

Judecatoria Jibou 4 4 0 19,88 22,47 28,52 19,88 22,47 28,52

Judecatoria Simleu Silvaniei 2 2 0 14,92 18,68 22,44 14,92 18,68 22,44

Judecatoria Baia Mare 14 24 0 13,33 18,30 61,44 6,67 13,47 61,44

Judecatoria Sighetu Marmatiei 4 7 0 16,80 25,82 35,00 9,00 17,74 33,48

Judecatoria Dragomiresti 3 3 0 20,00 20,67 21,00 20,00 20,67 21,00

Judecatoria Somcuta Mare 2 2 0 39,00 42,38 45,75 39,00 42,38 45,75

Judecatoria Targu Lapus 2 2 0 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48

Judecatoria Viseu de Sus 7 5 0 12,75 14,34 23,89 12,75 14,34 23,89

Judecatoria Constanta 15 41 0 15,80 21,11 37,50 5,27 8,45 18,75

Judecatoria Mangalia 5 9 0 7,50 15,20 21,50 5,87 9,91 21,50

Judecatoria Medgidia 4 10 0 17,00 17,00 17,00 5,67 8,50 17,00

Judecatoria Harsova 2 2 0 14,80 15,00 15,20 14,80 15,00 15,20

Judecatoria Tulcea 4 13 0 14,44 15,18 15,88 3,61 5,10 7,94

Judecatoria Babadag 2 2 0 22,00 26,40 30,80 22,00 26,40 30,80

Judecatoria Macin 3 3 0 9,00 11,00 15,00 9,00 11,00 15,00

Judecatoria Craiova 10 45 0 5,00 20,15 49,00 2,50 5,64 15,00

Judecatoria Bailesti 4 5 0 14,08 19,52 28,16 7,04 17,76 28,16

Judecatoria Calafat 4 5 0 11,90 20,79 31,58 5,95 17,20 31,58

Judecatoria Filiasi 3 5 0 14,70 19,93 30,38 7,35 15,03 30,38

Judecatoria Segarcea 3 5 0 20,00 24,67 30,00 10,00 17,33 30,00

Judecatoria Targu Jiu 21 39 -12 11,90 18,03 36,80 5,95 11,12 36,80

Judecatoria Motru 4 7 0 20,60 20,88 21,70 10,30 13,15 21,70

Judecatoria Novaci 5 8 0 18,15 23,82 30,00 9,08 16,36 23,50

Judecatoria Targu Carbunesti 8 14 0 9,00 15,75 24,00 6,00 9,94 24,00

Judecatoria Drobeta Tr Severin 4 19 0 16,74 42,03 98,54 5,58 7,75 12,32

Judecatoria Orsova 2 4 0 15,51 15,75 15,98 5,17 10,58 15,98

Judecatoria Baia de Arama 4 4 0 16,52 20,95 34,22 16,52 20,95 34,22

Judecatoria Strehaia 5 7 0 9,45 17,99 35,00 7,88 14,67 35,00

Judecatoria Vanju Mare 2 6 0 33,00 33,00 33,00 11,00 11,00 11,00

Judecatoria Slatina 8 23 0 2,00 16,15 25,46 0,50 5,81 8,49

Judecatoria Caracal 8 13 0 20,00 28,75 49,00 10,00 20,69 49,00

Diferente de raportare a 

numarului de 

judecatorilor ce necesita 

clarificari suplimentare

BIROURILE JUDECATORILOR

Judecatorii

Suprafetele birourilor judecatorilor (mp) Suprafata de care dispune un judecator (mp/judecator)

Nr total birouri judecatori Nr. total judecatori
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Suprafata minima Suprafata medie Suprafata maxima Suprafata minima Suprafata medie Suprafata maxima

Judecatoria Bals 5 8 0 20,00 32,42 49,00 10,00 24,02 49,00

Judecatoria Corabia 3 3 0 18,26 26,23 36,55 18,26 26,23 36,55

Judecatoria Galati 8 23 0 14,30 21,97 38,80 5,00 11,12 38,80

Judecatoria Tecuci 5 7 0 15,86 22,58 27,44 7,93 18,55 27,44

Judecatoria Targu Bujor 3 4 0 14,50 15,87 18,00 7,55 13,35 18,00

Judecatoria Liesti 2 2 0 10,81 20,59 30,36 10,81 20,59 30,36

Judecatoria Braila 10 19 0 13,00 15,55 24,50 5,33 9,36 20,00

Judecatoria Faurei 2 3 0 15,00 18,50 22,00 7,50 14,75 22,00

Judecatoria Insuratei 2 3 0 15,00 18,50 22,00 7,50 14,75 22,00

Judecatoria Focsani 9 24 0 11,70 23,37 32,20 3,90 11,80 30,00

Judecatoria Adjud 4 4 0 11,60 16,16 22,40 11,60 16,16 22,40

Judecatoria Panciu 3 3 0 20,00 21,33 22,00 20,00 21,33 22,00

Judecatoria Iasi 26 65 -18 7,40 12,81 22,00 3,90 5,48 9,10

Judecatoria Pascani 8 13 0 14,96 19,64 34,23 7,48 13,02 34,23

Judecatoria Harlau 3 5 0 18,90 18,90 18,90 9,45 12,60 18,90

Judecatoria Raducaneni 3 5 0 12,25 17,02 23,63 6,13 12,45 23,63

Judecatoria Vaslui 7 16 0 19,00 28,86 51,00 6,75 16,17 27,00

Judecatoria Barlad 7 11 0 18,00 20,00 27,00 9,00 14,64 27,00

Judecatoria Husi 4 6 0 7,00 9,75 13,00 5,50 6,75 8,00

Judecatoria Murgeni 2 2 0 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Judecatoria Oradea 21 44 -18 14,75 25,80 48,60 7,75 15,79 48,60

Judecatoria Beius 4 7 0 14,75 20,85 29,83 7,38 13,07 21,16

Judecatoria Marghita 4 4 0 17,70 19,94 24,94 17,70 19,94 24,94

Judecatoria Salonta 3 3 0 20,00 22,00 26,00 20,00 22,00 26,00

Judecatoria Alesd 3 5 0 15,00 28,33 35,00 11,67 20,56 35,00

Judecatoria Satu Mare 10 18 0 13,50 25,11 39,00 7,24 17,79 39,00

Judecatoria Carei 4 6 0 17,00 24,50 29,00 12,00 17,88 28,00

Judecatoria Negresti Oas 5 5 0 11,40 11,80 13,39 11,40 11,80 13,39

Judecatoria Pitesti 8 29 0 10,85 11,83 15,13 2,77 3,45 5,63

Judecatoria Campulung 8 10 0 20,00 28,75 35,00 10,00 25,75 35,00

Judecatoria Curtea de Arges 7 8 0 6,00 15,71 20,00 6,00 13,43 20,00

Judecatoria Costesti 2 7 0 10,70 20,30 29,89 3,57 5,52 7,47

Judecatoria Topoloveni 3 5 0 9,14 13,88 17,00 7,75 8,46 9,14

Judecatoria Ramnicu Valcea 6 22 0 15,90 29,29 41,85 6,50 8,06 10,46

Judecatoria Dragasani 4 10 0 25,00 25,75 28,00 8,33 10,79 14,00

Judecatoria Horezu 4 8 0 7,35 14,51 19,40 4,41 9,07 18,04

Judecatoria Balcesti 3 5 0 14,04 14,81 15,20 7,60 9,75 14,04

Judecatoria Brezoi 3 5 0 20,00 22,67 24,00 10,00 15,33 24,00

Judecatoria Ploiesti 6 32 0 14,13 21,09 31,69 3,26 4,61 9,85

Judecatoria Campina 5 13 0 12,95 17,66 21,60 4,63 9,41 18,50

Judecatoria Mizil 3 4 0 11,48 15,29 18,00 5,74 13,38 18,00

Judecatoria Sinaia 4 6 0 7,55 18,76 33,60 7,55 14,53 33,60

Judecatoria Valenii de Munte 5 9 0 8,88 19,28 29,90 5,78 12,94 29,90

Judecatoria Buzau 9 24 0 8,00 14,78 23,00 2,67 7,53 22,00

Judecatoria Ramnicu Sarat 4 6 0 20,00 20,00 20,00 10,00 15,00 20,00

Judecatoria Patarlagele 4 5 0 13,60 20,58 29,60 10,10 18,06 29,60

Judecatoria Pogoanele 3 4 0 17,50 18,39 19,53 9,77 15,14 18,14

Judecatoria Targoviste 21 24 -4 14,85 15,94 17,00 7,43 14,82 17,00

Judecatoria Moreni 6 6 0 11,60 19,80 30,00 11,60 19,80 30,00

Judecatoria Gaesti 4 5 0 6,80 13,85 19,25 6,80 11,44 19,25

Judecatoria Puciasa 2 4 0 17,15 17,48 17,80 5,72 11,76 17,80

Judecatoria Racari 5 5 0 9,36 12,45 17,50 9,36 12,45 17,50

Judecatoria Suceava 8 17 0 15,60 26,28 33,30 7,83 15,01 33,30Judecatoria Campulung 

Moldovenesc 5 6 0 9,00 18,00 26,00 9,00 15,80 26,00

Judecatoria Falticeni 4 7 0 18,40 20,05 22,62 9,62 12,32 18,40

Judecatoria Radauti 5 12 -1 13,50 23,14 32,40 6,75 11,74 27,50

Judecatoria Vatra Dornei 5 4 0 23,45 27,15 40,90 23,45 27,15 40,90

Judecatoria Gura Humorului 5 5 0 17,00 21,80 40,00 17,00 21,80 40,00

Judecatoria Botosani 15 20 0 10,00 17,86 23,90 7,85 14,89 23,90

Judecatoria Dorohoi 4 4 0 12,80 19,88 25,30 12,80 19,88 25,30

Judecatoria Darabani 2 3 0 20,00 21,50 23,00 10,00 16,50 23,00

Judecatoria Saveni 3 5 0 14,00 18,87 25,80 7,00 13,73 25,80

Judecatoria Targu Mures 7 22 0 15,00 28,43 35,00 7,00 11,61 34,00

Judecatoria Reghin 3 7 0 28,00 36,67 54,00 9,33 24,22 54,00

Judecatoria Sighisoara 3 5 0 25,00 27,00 30,00 8,33 21,44 30,00

Judecatoria Tarnaveni 3 4 0 9,00 16,00 28,00 5,50 14,17 28,00

Judecatoria Ludus 4 4 0 14,00 18,50 24,00 14,00 18,50 24,00

Judecatoria Miercurea Ciuc 10 10 0 11,00 13,60 23,50 11,00 13,60 23,50

Judecatoria Gheorgheni 5 5 0 11,60 15,06 22,10 11,60 15,06 22,10

Judecatoria Odorheiu Secuiesc 6 6 0 11,80 15,52 23,50 11,80 15,52 23,50

Judecatoria Toplita 4 4 0 11,80 13,35 16,80 11,80 13,35 16,80

Judecatoria Timisoara 21 41 0 10,65 30,36 49,09 9,22 18,12 46,58

Judecatoria Lugoj 11 11 0 15,00 23,73 33,00 15,00 23,73 33,00

Judecatoria Deta 3 4 0 14,00 18,49 22,42 9,52 15,31 22,42

Judecatoria Faget 4 4 0 20,00 31,25 55,00 20,00 31,25 55,00

Judecatoria Sannicolau Mare 4 4 0 10,20 23,75 36,40 10,20 23,75 36,40

Judecatoria Arad 18 31 0 8,40 16,87 29,40 4,77 10,09 29,40

Judecatoria Chisineu Cris 2 2 0 27,00 27,85 28,70 27,00 27,85 28,70

Judecatoria Ineu 3 3 0 12,75 14,92 19,27 12,75 14,92 19,27

Judecatoria Lipova 5 5 0 16,00 21,60 32,00 16,00 21,60 32,00

Judecatoria Gurahont 4 4 0 17,50 28,15 35,00 17,50 28,15 35,00

Judecatoria Resita 5 7 0 10,37 15,37 18,85 7,59 12,24 18,85

Judecatoria Caransebes 6 8 0 21,00 31,83 42,00 17,50 25,42 42,00

Judecatoria Moldova Noua 3 3 0 12,46 18,05 21,00 12,46 18,05 21,00

Judecatoria Oravita 4 3 0 18,53 23,65 26,25 18,53 23,65 26,25

Judecatoria Bozovici 2 2 0 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25

1.049 1.994 -142 2.768 3.769 0,50 15,48 61,44

Diferente de raportare a 

numarului de 

judecatorilor ce necesita 

clarificari suplimentare

BIROURILE JUDECATORILOR

Judecatorii

Suprafetele birourilor judecatorilor (mp) Suprafata de care dispune un judecator (mp/judecator)

Nr total birouri judecatori Nr. total judecatori

Total



 

 

592 

 

 

Suprafata (mp)

Minima

Suprafata (mp)

Medie

Suprafata (mp)

Maxima

Suprafata medie 

judecator

Minima

Suprafata medie 

judecator

Medie

Suprafata medie 

judecator

Maxima

Tribunalul Valcea 24 8 13,00                                      35,71                                 96,00                                 5,20                                    14,71                                 48,00                                 

Tribunalul Satu Mare 21 12 21,80                                      34,69                                 46,50                                 12,61                                 23,82                                 38,50                                 

Tribunalul Dolj 57 9 19,04                                      31,97                                 46,50                                 3,17                                    9,66                                    46,50                                 

Tribunalul Cluj 38 15 13,15                                      31,52                                 42,74                                 8,13                                    17,83                                 42,74                                 

Tribunalul Olt 21 18 17,63                                      30,92                                 122,40                              8,82                                    29,18                                 122,40                              

Tribunalul Bihor 26 15 12,76                                      29,57                                 49,98                                 9,55                                    20,51                                 49,98                                 

Tribunalul Vaslui 17 14 16,00                                      28,50                                 50,00                                 12,50                                 25,79                                 50,00                                 

Tribunalul Hunedoara 30 22 14,40                                 27,72                                 58,20                                 14,10                                 21,84                                 58,20                                 

Tribunalul Giurgiu 15 11 20,00                                      27,18                                 57,00                                 10,00                                 23,27                                 57,00                                 

Tribunalul Brasov 36 13 12,83                                 24,87                                 39,99                                 4,28                                    11,22                                 32,86                                 

Tribunalul Calarasi 23 14 21,00                                      24,36                                 41,00                                 10,50                                 17,61                                 41,00                                 

Tribunalul Vrancea 18 9 12,30                                      23,98                                 43,40                                 6,15                                    13,56                                 26,60                                 

Tribunalul Mures 22 8 12,00                                      23,75                                 30,00                                 6,00                                    10,38                                 30,00                                 

Tribunalul Mehedinti 18 7 16,77                                      23,22                                 39,17                                 5,63                                    12,02                                 20,06                                 

Tribunalul Constanta 51 20 9,20                                         21,95                                 35,00                                 5,67                                    11,92                                 35,00                                 

Tribunalul Salaj 12 8 16,90                                      21,86                                 32,50                                 8,45                                    17,28                                 32,50                                 

Tribunalul Prahova 13 4 16,42                                      21,69                                 30,00                                 4,47                                    9,17                                    18,00                                 

Tribunalul Maramures 26 18 13,33                                      21,61                                 61,44                                 6,67                                    16,74                                 61,44                                 

Tribunalul Suceava 33 16 10,40                                      21,49                                 34,60                                 5,20                                    12,64                                 34,60                                 

Tribunalul Bacau 32 16 10,62                                 20,72                                 37,90                                 5,16                                    12,70                                 37,90                                 

Tribunalul Tulcea 11 5 13,00                                      20,42                                 25,81                                 6,25                                    11,46                                 25,81                                 

Tribunalul Timis 38 28 9,25                                         20,17                                 47,68                                 6,63                                    16,40                                 47,68                                 

Tribunalul Iasi 56 22 12,00                                      18,99                                 37,00                                 6,08                                    8,66                                    37,00                                 

Tribunalul Galati 29 16 14,10                                      18,81                                 38,80                                 6,40                                    12,21                                 38,80                                 

Tribunalul Botosani 24 24 11,00                                      18,54                                 38,40                                 11,00                                 18,54                                 38,40                                 

Tribunalul Ialomita 17 10 14,20                                      18,48                                 32,65                                 5,23                                    13,83                                 32,65                                 

Tribunalul Bistrita-Nasaud 20 20 13,50                                      18,28                                 40,20                                 13,50                                 18,28                                 40,20                                 

Tribunalul Arad 29 27 8,40                                         17,27                                 40,15                                 8,40                                    16,18                                 40,15                                 

Tribunalul Bucuresti 155 76 5,74                                         16,97                                 40,95                                 4,48                                    9,26                                    19,94                                 

Tribunalul Teleorman 22 15 7,00                                         16,84                                 31,68                                 7,00                                    13,03                                 31,68                                 

Tribunalul Buzau 31 12 8,00                                         16,83                                 23,00                                 4,20                                    8,31                                    22,00                                 

Tribunalul Alba 28 14 13,30                                 16,01                                 27,20                                 4,77                                    9,41                                    27,20                                 

Tribunalul Gorj 48 24 10,28                                      15,83                                 36,85                                 5,14                                    8,66                                    36,85                                 

Tribunalul Braila 24 14 12,00                                      15,61                                 24,50                                 3,25                                    11,20                                 24,50                                 

Tribunalul Covasna 15 8 10,45                                      14,76                                 18,80                                 3,72                                    10,00                                 18,80                                 

Tribunalul Harghita 15 15 11,60                                      13,90                                 26,00                                 11,60                                 13,90                                 26,00                                 

Tribunalul Caras-Severin 19 18 8,60                                         13,44                                 34,25                                 7,98                                    13,00                                 34,25                                 

Tribunalul Arges 37 16 4,53                                         11,73                                 15,12                                 2,27                                    6,58                                    12,07                                 

Tribunalul Sibiu

Tribunalul Neamt

Tribunalul pentru Minori si Familie 

Tribunalul Ilfov

Tribunalul Dambovita

Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti

Tribunalul Militar Bucuresti

Tribunalul Militar Cluj-Napoca

Tribunalul Militar Iasi

Tribunalul Militar Timisoara

TOTAL 1.151                621 4,53                                        21,85                                 122,40                              2,27                                    14,49                                 122,40                              

BIROURILE JUDECATORILOR

Nr. judecatori
Nr. birouri 

judecatori
Tribunale

Suprafata de care dispune un judecatorSuprafata birourilor judecatorilor

Suprafata (mp)

Minima

Suprafata (mp)

Medie

Suprafata (mp)

Maxima Suprafata minima Suprafata medie Suprafata maxima

Curtea de Apel Alba Iulia 38 12 24,20 30,00 34,60 7,56 10,90 32,67

Curtea de Apel Bacau 30 13 13,00 21,12 37,90 5,16 12,55 37,90

Curtea de Apel Brasov 29 12 12,00 23,23 43,70 6,00 9,41 18,00

Curtea de Apel Bucuresti 162 77 15,40 25,92 46,50 6,83 14,41 46,50

Curtea de Apel Cluj 39 22 13,80 39,73 56,54 13,80 25,72 46,94

Curtea de Apel Constanta 30 14 17,00 21,79 28,00 5,67 12,37 23,20

Curtea de Apel Craiova 83 13 9,00 25,43 40,70 2,60 5,79 21,70

Curtea de Apel Galati 37 21 9,85 15,67 24,00 6,00 9,55 24,00

Curtea de Apel Iasi 39 18 18,25 19,76 37,00 6,08 10,49 37,00

Curtea de Apel Oradea 28 15 17,56 28,89 36,70 11,81 16,86 36,70

Curtea de Apel Pitesti 23 4 9,00 38,00 67,00 3,00 8,20 18,00

Curtea de Apel Ploiesti 25 6 18,00 20,50 23,00 4,40 4,94 5,75

Curtea de Apel Suceava 38 21 9,25 18,09 34,20 6,70 11,68 34,20

Curtea de Apel Targu Mures 25 17 12,20 23,06 34,80 7,25 17,18 34,80

Curtea de Apel Timisoara 46 34 13,12 23,83 71,75 8,18 19,83 71,75

Curtea Militara de Apel Bucuresti

TOTAL 672,00 299 9,00 25,00 71,75 2,60 12,66 71,75

BIROURILE JUDECATORILOR

Curtea de Apel Nr. judecatori

Nr. birouri 

judecatori

Suprafata detinuta de un judecatorSuprafata birourilor judecatorilor

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante
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Birourile grefierilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judecatoria Agnita 8                   5                   17,50                                 30,30                                 48,00                                 10,00                                 22,50                                 48,00                                 

Judecatoria Intorsura Buzaului 4                   2                   17,60                                 18,20                                 18,80                                 8,80                                    9,10                                    9,40                                    

Judecatoria Bozovici 5                        3                        11,00                                 21,74                                 30,30                                 11,00                                 12,70                                 15,15                                 

Judecatoria Somcuta Mare 5                        4                        19,04                                 26,97                                 39,00                                 19,04                                 22,10                                 30,60                                 

Judecatoria Faget 5                        5                        20,00                                 30,00                                 40,00                                 20,00                                 30,00                                 40,00                                 

Judecatoria Murgeni 7                   5                   14,00                                 18,00                                 31,00                                 7,00                                    13,50                                 15,50                                 

Judecatoria Insuratei 6                   5                   7,32                                    11,32                                 16,95                                 7,32                                    9,63                                    13,91                                 

Judecatoria Moldova Noua 8                        4                        14,25                                 15,98                                 21,15                                 7,05                                    8,89                                    14,25                                 

Judecatoria Podu Turcului 7                   3                   17,76                                 21,50                                 25,50                                 8,50                                    9,34                                    10,63                                 

Judecatoria Gurahont 4                        3                        8,00                                    15,17                                 20,00                                 8,00                                    11,83                                 17,50                                 

Judecatoria Harsova 6                   4                   9,60                                    13,73                                 15,30                                 7,45                                    9,95                                    15,10                                 

Judecatoria Jibou 5                        4                        13,74                                 16,72                                 24,37                                 12,19                                 13,67                                 14,40                                 

Judecatoria Saliste 7                   2                   18,00                                 24,00                                 30,00                                 6,00                                    7,50                                    9,00                                    

Judecatoria Dragomiresti 6                        3                        11,00                                 15,00                                 20,00                                 6,67                                    8,22                                    11,00                                 

Judecatoria Raducaneni 9                   4                   17,25                                 19,16                                 21,50                                 7,17                                    8,69                                    9,50                                    

Judecatoria Macin 8                   4                   9,00                                    12,00                                 15,00                                 4,50                                    7,13                                    9,00                                    

Judecatoria Faurei 9                   4                   12,00                                 17,13                                 26,50                                 4,00                                    8,83                                    15,00                                 

Judecatoria Baia de Arama 7                   3                   12,32                                 18,30                                 25,76                                 6,44                                    9,06                                    12,32                                 

Judecatoria Rupea 6                   4                   17,25                                 20,88                                 24,94                                 11,10                                 14,99                                 19,14                                 

Judecatoria Targu Lapus 7                        3                        17,48                                 17,48                                 17,48                                 5,83                                    7,77                                    8,74                                    

Judecatoria Orsova 6                   3                   8,00                                    10,19                                 14,57                                 3,64                                    6,55                                    8,00                                    

Judecatoria Babadag 11                8                   13,60                                 21,43                                 37,80                                 7,10                                    16,52                                 21,00                                 

Judecatoria Balcesti 9                   6                   8,00                                    15,44                                 23,46                                 5,33                                    7,40                                    11,73                                 

Judecatoria Avrig 4                   3                   17,00                                 17,67                                 18,00                                 9,00                                    14,67                                 18,00                                 

Judecatoria Blaj 9                   4                   12,95                                 20,28                                 30,95                                 6,48                                    8,85                                    10,81                                 

Judecatoria Tarnaveni 5                        4                        11,00                                 13,25                                 17,00                                 7,00                                    11,50                                 17,00                                 

Judecatoria Pogoanele 6                        4                        7,00                                    13,50                                 18,00                                 5,50                                    9,88                                    18,00                                 

Judecatoria Buhusi 8                   3                   8,06                                    15,86                                 26,77                                 4,03                                    5,70                                    6,69                                    

Judecatoria Hateg 8                   4                   9,51                                    12,60                                 18,15                                 4,76                                    6,82                                    10,24                                 

Judecatoria Orastie 7                   4                   15,75                                 23,94                                 36,00                                 12,00                                 14,94                                 20,00                                 

Judecatoria Deta 6                        4                        10,44                                 13,74                                 16,34                                 5,22                                    10,84                                 16,34                                 

Judecatoria Filiasi 8                   3                   13,72                                 17,64                                 24,50                                 4,90                                    8,25                                    13,72                                 

Judecatoria Lehliu Gara 11                5                   9,00                                    12,80                                 19,00                                 4,00                                    7,07                                    12,00                                 

Judecatoria Chisineu Cris 6                        3                        9,40                                    12,43                                 18,50                                 4,63                                    7,81                                    9,40                                    

Judecatoria Ludus 7                        6                        10,00                                 14,00                                 18,00                                 9,00                                    12,50                                 17,00                                 

Judecatoria Oravita 10                     6                        17,32                                 23,62                                 28,32                                 9,01                                    16,14                                 24,99                                 

Judecatoria Lipova 5                        4                        15,00                                 18,75                                 28,00                                 14,00                                 15,25                                 16,00                                 

Judecatoria Targu Bujor 8                   4                   14,00                                 15,13                                 17,20                                 5,73                                    8,60                                    14,00                                 

Judecatoria Toplita 10                     9                        7,20                                    9,88                                    17,20                                 7,20                                    8,98                                    17,20                                 

Judecatoria Huedin 8                        5                        5,00                                    7,00                                    8,00                                    3,00                                    4,80                                    8,00                                    

Judecatoria Topoloveni 12                4                   10,70                                 12,66                                 14,95                                 2,16                                    5,96                                    10,70                                 

Judecatoria Liesti 6                   10                15,00                                 15,50                                 20,00                                 15,00                                 15,83                                 20,00                                 

Judecatoria Saveni 7                        5                        14,90                                 20,59                                 28,96                                 9,65                                    13,57                                 15,15                                 

Judecatoria Harlau 12                4                   12,60                                 16,65                                 23,04                                 4,50                                    5,76                                    6,48                                    

Judecatoria Darabani 4                        4                        9,50                                    16,75                                 22,00                                 9,50                                    16,75                                 22,00                                 

Judecatoria Brad 6                   4                   20,00                                 23,25                                 25,00                                 11,50                                 17,25                                 25,00                                 

Judecatoria Brezoi 6                   6                   8,00                                    16,67                                 25,00                                 8,00                                    16,67                                 25,00                                 

Judecatoria Gheorgheni 9                        6                        7,90                                    12,62                                 23,40                                 5,97                                    8,68                                    11,70                                 

Judecatoria Videle 9                   5                   15,00                                 17,76                                 22,00                                 7,75                                    10,38                                 15,00                                 

Judecatoria Targu Secuiesc 9                   3                   12,50                                 16,67                                 20,00                                 4,38                                    7,29                                    12,50                                 

Judecatoria Corabia 10                     4                        9,27                                    15,04                                 18,27                                 4,64                                    6,00                                    7,19                                    

Judecatoria Salonta 6                   8                   15,00                                 17,13                                 18,00                                 15,00                                 17,17                                 18,00                                 

Judecatoria Sinaia 12                     7                        4,40                                    9,97                                    16,95                                 2,20                                    6,40                                    10,85                                 

Judecatoria Sannicolau Mare 9                        7                        8,80                                    20,03                                 29,40                                 8,80                                    15,88                                 22,55                                 

Judecatoria Patarlagele 10                     5                        16,00                                 19,00                                 23,00                                 8,00                                    9,50                                    11,50                                 

Judecatoria Segarcea 10                6                   14,00                                 21,67                                 30,00                                 7,00                                    14,00                                 24,00                                 

Judecatoria Costesti 13                4                   9,25                                    11,81                                 14,00                                 2,80                                    3,98                                    5,00                                    

Judecatoria Simleu Silvaniei 7                        3                        10,52                                 24,94                                 34,30                                 10,00                                 10,65                                 11,43                                 

Judecatoria Negresti Oas 10                6                   11,40                                 11,75                                 12,65                                 3,94                                    8,54                                    12,65                                 

Judecatoria Beclean 8                        4                        10,10                                 18,27                                 24,00                                 6,29                                    11,12                                 20,10                                 

Judecatoria Panciu 9                   5                   12,80                                 23,98                                 31,36                                 6,40                                    16,30                                 31,36                                 

Judecatoria Adjud 8                   4                   6,50                                    11,95                                 20,00                                 4,60                                    6,32                                    7,50                                    

Judecatoria Husi 10                5                   10,00                                 16,60                                 24,00                                 5,00                                    8,70                                    12,00                                 

Judecatoria Novaci 10                8                   12,19                                 17,68                                 24,84                                 7,38                                    14,06                                 18,70                                 

Judecatoria Campeni 26                20                15,69                                 20,28                                 22,85                                 11,21                                 16,89                                 22,38                                 

Judecatoria Calafat 11                7                   8,58                                    15,35                                 19,58                                 5,32                                    11,79                                 19,58                                 

Judecatoria Zimnicea 6                   4                   16,80                                 16,80                                 16,80                                 8,40                                    12,60                                 16,80                                 

Judecatoria Pucioasa 8                        5                        10,15                                 12,58                                 16,50                                 5,50                                    8,73                                    14,25                                 

Judecatoria Mizil 10                     3                        10,25                                 13,75                                 17,01                                 3,40                                    5,72                                    10,25                                 

Judecatoria Bicaz 8                   7                   10,25                                 15,89                                 19,00                                 8,50                                    14,68                                 19,00                                 

Judecatoria Sebes 9                   3                   14,00                                 23,33                                 36,00                                 4,67                                    10,62                                 20,00                                 

Judecatoria Marghita 10                7                   12,96                                 17,02                                 24,19                                 9,28                                    12,54                                 16,52                                 

Judecatoria Turnu Magurele 11                5                   21,60                                 27,07                                 37,37                                 9,59                                    12,57                                 18,69                                 

Judecatoria Vatra Dornei 8                        7                        12,60                                 20,74                                 33,15                                 12,60                                 18,81                                 33,15                                 

Judecatoria Ineu 13                     6                        11,68                                 24,95                                 76,00                                 4,52                                    11,75                                 25,33                                 

Judecatoria Strehaia 15                6                   12,25                                 21,75                                 33,50                                 5,83                                    10,13                                 20,00                                 

Judecatoria Beius -                -                -                                        

Judecatoria Horezu 12                5                   10,56                                 13,44                                 16,70                                 3,22                                    7,39                                    16,70                                 

Judecatoria Bals 10                     5                        13,65                                 16,25                                 20,34                                 6,01                                    9,05                                    15,21                                 

Judecatoria Ramnicu Sarat 9                        5                        20,00                                 20,00                                 20,00                                 10,00                                 12,00                                 20,00                                 

Judecatoria Gura Humorului 8                        6                        7,00                                    17,50                                 21,00                                 7,00                                    14,17                                 20,00                                 

Judecatoria Curtea de Arges 14                11                6,00                                    11,45                                 30,00                                 6,00                                    9,00                                    15,00                                 

Judecatoria Moreni 11                     8                        12,00                                 22,26                                 42,80                                 12,00                                 15,96                                 21,40                                 

Judecatoria Rosiorii de Vede 16                7                   15,00                                 25,86                                 50,00                                 7,50                                    11,45                                 15,00                                 

Judecatoria Bailesti 10                6                   13,20                                 19,51                                 21,76                                 10,88                                 12,25                                 16,80                                 

Judecatoria Viseu de Sus 15                     7                        9,88                                    16,57                                 24,31                                 6,08                                    8,94                                    17,55                                 

Judecatoria Alesd 8                   3                   15,00                                 18,33                                 20,00                                 5,00                                    10,00                                 20,00                                 

Judecatoria Dej 15                     10                     10,00                                 22,00                                 30,00                                 10,00                                 14,50                                 30,00                                 

Judecatoria Fetesti 14                8                   8,61                                    12,16                                 19,84                                 5,20                                    7,75                                    16,17                                 

Judecatoria Nasaud 22                     16                     12,70                                 17,53                                 23,50                                 9,20                                    13,49                                 20,00                                 

Judecatoria Vanju Mare 14                5                   4,50                                    13,50                                 17,00                                 4,00                                    4,83                                    5,67                                    

Judecatoria Sighisoara 12                     4                        21,00                                 26,75                                 36,00                                 7,00                                    9,21                                    12,50                                 

Judecatoria Odorheiu Secuiesc 14                     8                        6,10                                    12,00                                 21,20                                 3,05                                    7,04                                    10,60                                 

Judecatoria Gaesti 16                     7                        12,03                                 17,65                                 30,80                                 4,40                                    9,00                                    17,16                                 
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Judecatoria Medias 23                5                   44,60                                 44,62                                 44,64                                 8,92                                    9,82                                    11,16                                 

Judecatoria Valenii de Munte 14                     5                        15,71                                 24,97                                 32,66                                 5,24                                    10,47                                 17,63                                 Judecatoria Campulung 

Moldovenesc 12                     4                        20,00                                 22,75                                 27,00                                 5,50                                    7,96                                    10,00                                 

Judecatoria Oltenita 19                12                12,00                                 15,50                                 19,00                                 6,00                                    9,55                                    12,00                                 

Judecatoria Lugoj 19                     10                     14,00                                 25,10                                 42,00                                 9,00                                    14,27                                 21,00                                 

Judecatoria Gherla 12                     4                        19,00                                 28,25                                 36,00                                 6,33                                    9,42                                    12,00                                 

Judecatoria Urziceni 16                8                   2,20                                    6,00                                    11,50                                 2,20                                    2,87                                    4,50                                    

Judecatoria Zarnesti 10                4                   18,00                                 22,50                                 26,00                                 6,50                                    12,75                                 20,00                                 

Judecatoria Dorohoi 14                     8                        7,50                                    17,85                                 30,60                                 6,41                                    10,33                                 16,10                                 

Judecatoria Carei 9                   5                   10,00                                 15,80                                 25,00                                 6,25                                    10,65                                 17,00                                 

Judecatoria Targu Neamt 10                3                   7,00                                    15,67                                 21,00                                 4,20                                    5,32                                    7,00                                    

Judecatoria Racari 10                     5                        9,60                                    11,79                                 15,48                                 4,80                                    6,71                                    13,34                                 

Judecatoria Campulung 22                6                   15,00                                 18,00                                 20,00                                 3,60                                    6,27                                    15,00                                 

Judecatoria Sighetu Marmatiei 15                     5                        13,50                                 20,84                                 28,35                                 5,44                                    7,24                                    9,34                                    

Judecatoria Caransebes 16                     9                        18,00                                 27,89                                 49,00                                 9,00                                    16,65                                 24,00                                 

Judecatoria Falticeni 15                     5                        13,57                                 21,97                                 32,94                                 5,62                                    8,21                                    13,57                                 

Judecatoria Reghin 13                     3                        30,00                                 36,67                                 48,00                                 8,00                                    8,67                                    10,00                                 

Judecatoria Fagaras 14                6                   5,50                                    11,34                                 19,70                                 2,75                                    5,40                                    10,00                                 

Judecatoria Aiud 13                4                   17,40                                 23,41                                 38,40                                 4,73                                    9,03                                    17,40                                 

Judecatoria Motru 13                4                   13,47                                 16,44                                 21,39                                 4,28                                    5,53                                    6,74                                    

Judecatoria Bolintin Vale 11                5                   13,55                                 20,43                                 33,56                                 6,78                                    9,77                                    14,65                                 

Judecatoria Dragasani 16                6                   16,00                                 19,20                                 25,00                                 5,33                                    7,53                                    9,00                                    

Judecatoria Tecuci 18                8                   11,69                                 20,98                                 29,45                                 5,06                                    10,57                                 17,67                                 

Judecatoria Mangalia 16                7                   8,70                                    15,63                                 21,50                                 4,35                                    8,53                                    21,50                                 

Judecatoria Alexandria 12                4                   12,00                                 12,00                                 12,00                                 4,00                                    4,00                                    4,00                                    

Judecatoria Pascani 24                14                5,99                                    12,96                                 17,79                                 4,92                                    8,74                                    16,97                                 

Judecatoria Miercurea Ciuc 17                     9                        7,80                                    13,37                                 20,50                                 5,50                                    7,27                                    10,25                                 

Judecatoria Hunedoara 17                5                   12,00                                 16,86                                 23,50                                 4,32                                    6,02                                    12,00                                 

Judecatoria Sfantu Gheorghe 4                   2                   10,45                                 12,58                                 14,70                                 5,23                                    6,29                                    7,35                                    

Judecatoria Targu Carbunesti 14                8                   12,00                                 14,06                                 18,00                                 5,00                                    9,44                                    18,00                                 

Judecatoria Moinesti 16                5                   14,77                                 22,15                                 34,24                                 4,20                                    7,95                                    14,49                                 

Judecatoria Calarasi 25                14                21,00                                 21,00                                 21,00                                 10,50                                 12,75                                 21,00                                 

Judecatoria Barlad 25                12                11,00                                 18,00                                 25,00                                 5,50                                    9,49                                    18,00                                 

Judecatoria Roman 16                6                   12,00                                 21,83                                 40,00                                 6,00                                    8,08                                    10,00                                 

Judecatoria Caracal 20                     10                     12,00                                 21,00                                 41,00                                 6,00                                    11,02                                 18,00                                 

Judecatoria Slobozia 20                8                   11,55                                 20,63                                 44,00                                 3,85                                    8,57                                    18,75                                 

Judecatoria Resita 19                     9                        10,37                                 17,12                                 41,65                                 5,19                                    8,75                                    20,83                                 

Judecatoria Cornetu 10                3                   14,10                                 17,10                                 18,60                                 4,65                                    5,45                                    7,05                                    

Judecatoria Medgidia 21                7                   17,00                                 17,00                                 17,00                                 5,67                                    7,29                                    17,00                                 

Judecatoria Campina 16                     7                        7,10                                    14,19                                 21,60                                 3,55                                    7,62                                    21,60                                 

Judecatoria Zalau 21                     9                        14,90                                 18,54                                 21,60                                 5,13                                    8,83                                    16,95                                 

Judecatoria Onesti 23                8                   10,00                                 15,31                                 17,50                                 3,75                                    6,56                                    17,50                                 

Judecatoria Radauti 17                     10                     12,75                                 23,61                                 29,58                                 9,35                                    15,72                                 29,58                                 

Judecatoria Turda 21                     4                        25,00                                 34,75                                 64,00                                 5,00                                    6,38                                    8,00                                    

Judecatoria Vaslui 29                9                   16,00                                 27,00                                 45,00                                 6,50                                    8,71                                    11,50                                 

Judecatoria Tulcea 19                5                   3,00                                    13,66                                 20,00                                 1,50                                    3,50                                    5,27                                    

Judecatoria Buftea 27                8                   10,10                                 19,38                                 22,60                                 4,52                                    6,25                                    10,10                                 

Judecatoria Alba 23                8                   9,50                                    13,83                                 20,35                                 3,76                                    5,47                                    9,66                                    

Judecatoria Petrosani 23                8                   12,50                                 24,79                                 30,50                                 6,30                                    9,38                                    14,00                                 

Judecatoria Targoviste 31                     20                     14,85                                 16,27                                 17,20                                 4,30                                    12,30                                 17,00                                 

Judecatoria Deva 5                   4                   13,73                                 18,59                                 30,55                                 13,73                                 14,77                                 16,01                                 

Judecatoria Piatra Neamt 31                10                12,00                                 13,20                                 20,00                                 3,00                                    5,40                                    16,00                                 

Judecatoria Suceava 40                     14                     10,37                                 22,82                                 33,60                                 5,19                                    8,25                                    11,20                                 

Judecatoria Bistrita 31                     14                     13,50                                 17,16                                 22,10                                 5,47                                    8,30                                    16,40                                 

Judecatoria Slatina 31                10                7,56                                    14,25                                 26,52                                 3,78                                    4,61                                    6,00                                    

Judecatoria Satu Mare 31                14                8,20                                    24,15                                 42,16                                 5,78                                    13,03                                 23,70                                 

Judecatoria Buzau 30                     6                        12,00                                 18,00                                 23,00                                 2,80                                    3,68                                    4,33                                    

Judecatoria Baia Mare 36                     15                     10,48                                 15,34                                 20,48                                 5,12                                    6,42                                    6,83                                    

Judecatoria Giurgiu 26                10                22,00                                 34,25                                 90,50                                 7,33                                    14,59                                 29,00                                 

Judecatoria Braila 35                12                12,00                                 22,92                                 100,00                              3,00                                    8,23                                    16,67                                 

Judecatoria Drobeta Tr Severin 29                8                   11,00                                 18,49                                 25,50                                 3,67                                    5,12                                    8,38                                    

Judecatoria Ramnicu Valcea 29                11                15,90                                 19,98                                 25,50                                 6,07                                    7,63                                    8,50                                    

Judecatoria Focsani 31                11                13,00                                 26,36                                 38,00                                 6,50                                    9,78                                    16,70                                 

Judecatoria Sibiu 32                10                15,80                                 28,60                                 72,71                                 4,99                                    10,15                                 18,35                                 

Judecatoria Botosani 34                     10                     10,20                                 19,24                                 32,35                                 4,50                                    6,35                                    10,85                                 

Judecatoria Targu Jiu 38                15                6,00                                    13,89                                 23,00                                 4,20                                    5,53                                    7,67                                    

Judecatoria Targu Mures 34                     11                     14,00                                 23,00                                 36,00                                 4,67                                    8,56                                    16,00                                 

Judecatoria Arad 55                     17                     8,40                                    24,55                                 39,40                                 4,08                                    8,49                                    14,18                                 

Bucuresti -Judecatoria Sector 5 50                15                20,00                                 34,15                                 67,00                                 5,98                                    12,15                                 25,90                                 

Bucuresti -Judecatoria Sector 6 38                14                10,80                                 16,70                                 24,70                                 5,30                                    6,40                                    10,80                                 

Bucuresti -Judecatoria Sector 4 57                15                17,10                                 19,46                                 22,50                                 3,21                                    5,52                                    8,55                                    

Judecatoria Pitesti 48                11                15,12                                 19,75                                 38,12                                 2,52                                    5,17                                    10,35                                 

Judecatoria Oradea 37                13                14,90                                 27,19                                 34,22                                 6,61                                    11,58                                 29,35                                 

Judecatoria Bacau 36                10                4,00                                    19,29                                 37,00                                 4,00                                    5,97                                    12,11                                 

Judecatoria Ploiesti 44                8                   9,08                                    19,29                                 32,94                                 2,56                                    4,44                                    9,08                                    

Bucuresti -Judecatoria Sector 2 50                17                7,94                                    18,62                                 55,11                                 4,57                                    6,56                                    11,40                                 

Judecatoria Galati 47                14                14,00                                 19,45                                 28,50                                 3,65                                    6,46                                    14,10                                 

Judecatoria Brasov 49                13                10,00                                 21,02                                 30,50                                 3,33                                    6,50                                    19,35                                 

Bucuresti -Judecatoria Sector 3 51                23                11,20                                 15,30                                 20,50                                 5,03                                    7,82                                    14,10                                 

Judecatoria Cluj Napoca 45                12                17,06                                 29,26                                 47,88                                 5,40                                    10,27                                 28,56                                 

Judecatoria Timisoara 63                     27                     5,20                                    28,01                                 47,94                                 5,20                                    12,70                                 27,66                                 

Judecatoria Craiova 63                14                6,00                                    12,68                                 42,00                                 2,00                                    2,78                                    6,25                                    

Judecatoria Iasi 71                25                6,40                                    17,60                                 61,71                                 2,42                                    6,34                                    16,50                                 

Bucuresti - Judecatoria Sector 1 63                20                13,20                                 18,88                                 22,75                                 3,70                                    7,00                                    14,20                                 

Judecatoria Constanta 59                24                13,80                                 22,60                                 45,40                                 4,23                                    10,61                                 26,70                                 

TOTAL 3.157             1.324             2,20                                        18,82                                     100,00                              1,50                                        9,78                                        48,00                                     
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Tribunalul Alba 28                                 9                                    13,96                          17,09                          21,20                          4,65                             6,20                             14,45                          

Tribunalul Hunedoara 38                                 20                                 12,00                          24,73                          46,10                          7,68                             14,12                          34,29                          

Tribunalul Sibiu 41                                 17                                 17,41                          24,02                          37,17                          4,35                             10,94                          19,97                          

Tribunalul Bacau 34                                 12                                 9,00                             17,49                          24,75                          4,50                             7,15                             17,85                          

Tribunalul Neamt 34                                 11                                 11,00                          17,27                          26,00                          4,33                             7,42                             15,00                          

Tribunalul Brasov 47                                 13                                 14,70                          20,77                          31,27                          3,82                             6,17                             9,00                             

Tribunalul Covasna 17                                 6                                    11,04                               17,20                          31,74                          4,65                             5,96                             7,94                             

Tribunalul pentru Minori si Familie 6                                    2                                    15,90                               22,79                          29,68                          5,30                             7,60                             9,89                             

Tribunalul Bucuresti 185                              78                                 7,20                                  22,25                          55,71                          4,46                             10,11                          27,56                          

Tribunalul Ilfov

Tribunalul Calarasi 30                                 16                                 21,00                               22,38                          40,00                          10,00                          13,28                          24,00                          

Tribunalul Ialomita 25                                 8                                    13,92                               18,19                          29,04                          4,48                             5,95                             8,95                             

Tribunalul Giurgiu 20                                 12                                 22,00                               27,42                          48,00                          11,00                          18,13                          29,00                          

Tribunalul Teleorman 19                                 8                                    9,30                                  16,26                          22,04                          4,73                             7,12                             9,30                             

Tribunalul Cluj 46                                 18                                 14,11                               27,05                          42,10                          4,56                             13,79                          40,95                          

Tribunalul Bistrita-Nasaud 31                                 14                                 10,80                               23,04                          117,00                       3,60                             15,13                          117,00                       

Tribunalul Salaj 17                                 7                                    16,20                               18,10                          24,90                          5,63                             8,55                             16,20                          

Tribunalul Maramures 30                                 14                                 12,50                               17,37                          35,64                          4,17                             9,48                             35,64                          

Tribunalul Constanta 51                                 14                                 10,40                               23,79                          52,50                          4,48                             7,35                             11,50                          

Tribunalul Tulcea 21                                 5                                    6,30                                  14,48                          22,20                          2,10                             3,36                             5,55                             

Tribunalul Dolj 74                                 12                                 9,35                                  33,22                          76,03                          2,20                             6,49                             12,00                          

Tribunalul Gorj 43                                 16                                 9,50                                  15,59                          25,84                          4,53                             5,79                             8,61                             

Tribunalul Mehedinti 19                                      5                                         17,98                               22,68                          27,09                          4,50                             6,05                             7,60                             

Tribunalul Olt 37                                      17                                      9,25                                  23,15                          54,00                          9,25                             10,30                          13,99                          

Tribunalul Galati 28                                 8                                    12,85                               18,71                          24,40                          3,21                             5,50                             8,13                             

Tribunalul Braila 28                                 8                                    12,00                               21,50                          39,00                          4,00                             7,25                             13,00                          

Tribunalul Vrancea 16                                 6                                    12,70                               19,78                          25,50                          5,67                             7,40                             8,50                             

Tribunalul Iasi 62                                 21                                 18,25                               18,92                          20,35                          4,56                             7,07                             18,25                          

Tribunalul Vaslui 22                                 15                                 12,00                               20,07                          48,00                          8,50                             14,60                          24,00                          

Tribunalul Bihor 33                                 17                                 7,00                                  21,85                          34,00                          7,00                             12,79                          28,49                          

Tribunalul Satu Mare 30                                 12                                 16,20                               26,65                          42,63                          5,50                             13,51                          17,98                          

Tribunalul Arges 48                                 15                                 4,36                                  11,59                          15,67                          2,17                             4,60                             12,07                          

Tribunalul Valcea 21                                 6                                    12,00                               21,08                          30,00                          4,17                             6,08                             7,67                             

Tribunalul Prahova 29                                 8                                    7,10                                  13,11                          20,25                          2,69                             5,05                             11,20                          

Tribunalul Buzau 30                                 9                                    8,00                                  13,00                          20,00                          2,60                             4,16                             8,50                             

Tribunalul Dambovita 41                                 27                                 17,18                               17,23                          17,36                          8,59                             8,59                             8,59                             

Tribunalul Suceava 49                                 17                                 10,50                               26,31                          51,90                          5,25                             9,60                             16,15                          

Tribunalul Botosani 27                                 11                                 9,20                                  17,92                          33,00                          6,33                             7,52                             9,20                             

Tribunalul Mures 20                                      7                                         11,00                               21,71                          36,00                          5,50                             7,43                             9,00                             

Tribunalul Harghita 28                                      14                                      7,60                                  13,92                          21,80                          5,87                             7,10                             10,90                          

Tribunalul Timis 41                                      24                                      10,40                               21,14                          37,68                          7,51                             13,35                          26,35                          

Tribunalul Arad 38                                      16                                      9,00                                  33,45                          81,56                          7,43                             14,67                          40,78                          

Tribunalul Caras-Severin 37                                      13                                      9,50                                  18,75                          43,65                          3,53                             7,43                             20,60                          

Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti

Tribunalul Militar Bucuresti

Tribunalul Militar Cluj-Napoca

Tribunalul Militar Iasi

Tribunalul Militar Timisoara

TOTAL 1.521                              588                                   4,36                                  20,55                               117,00                            2,10                                  8,81                                  117,00                            

BIROURILE GREFIERILOR

Tribunale Nr. grefieri Nr. birouri grefieri

Suprafata detinuta de un grefierSuprafata birourilor grefierilor

Suprafata minima Suprafata medie Suprafata maxima Suprafata minima Suprafata medie Suprafata maxima

Curtea de Apel Alba Iulia 24                           9                              9,56                                        20,05                                     28,33                                     3,39                                        9,43                                        25,20                                     

Curtea de Apel Bacau 25                           7                              16,00                                     19,36                                     20,64                                     5,16                                        5,47                                        6,88                                        

Curtea de Apel Brasov 26                           11                           10,40                                     21,25                                     34,70                                     7,00                                        9,14                                        12,00                                     

Curtea de Apel Bucuresti 200                        61                           16,10                                     32,89                                     74,00                                     4,46                                        11,08                                     38,60                                     

Curtea de Apel Cluj 59                           16                           10,57                                     26,67                                     56,50                                     5,29                                        7,28                                        10,80                                     

Curtea de Apel Constanta 25                           8                              13,00                                     25,74                                     42,50                                     5,44                                        9,26                                        16,25                                     

Curtea de Apel Craiova 84                           13                           6,90                                        19,92                                     37,80                                     2,30                                        3,22                                        4,03                                        

Curtea de Apel Galati 33                           12                           12,85                                     17,74                                     29,20                                     4,67                                        7,08                                        16,10                                     

Curtea de Apel Iasi 43                           13                           14,53                                     19,25                                     20,35                                     5,09                                        6,06                                        9,13                                        

Curtea de Apel Oradea 31                           23                           11,20                                     18,49                                     25,03                                     8,30                                        15,01                                     22,00                                     

Curtea de Apel Pitesti 26                           4                              7,00                                        23,25                                     43,00                                     2,33                                        3,34                                        3,91                                        

Curtea de Apel Ploiesti 20                           4                              22,00                                     23,25                                     27,00                                     3,86                                        4,81                                        5,50                                        

Curtea de Apel Suceava 44                           13                           12,82                                     23,06                                     31,01                                     5,17                                        8,39                                        17,40                                     

Curtea de Apel Targu Mures 28                           13                           7,00                                        23,19                                     35,00                                     6,00                                        11,38                                     17,50                                     

Curtea de Apel Timisoara 46                           21                           9,75                                        29,13                                     53,75                                     8,58                                        14,49                                     24,57                                     

Curtea Militara de Apel Bucuresti

TOTAL 714                        228                        6,90 22,88 74,00 2,30 8,36 38,60

Nr. grefieri Nr. birouri grefieriCurti de apel

Suprafata birourilor grefierilor Suprafata detinuta de un grefier
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Birourile procurorilor 

Sursa: Datele statistice referitoare la infrastructura colectate de la instante  

Suprafata minima Suprafata medie Suprafata maxima Minima Medie Maxima

Judecatoria Bozovici 487                    2                          3                                           61,00                                 18,00                                 20,33                                 25,00                                 18,00                                 21,50                                 25,00                                 

Judecatoria Somcuta Mare 615                    2                          2                                           40,00                                 20,00                                 20,00                                 20,00                                 20,00                                 20,00                                 20,00                                 

Judecatoria Saliste 666                    3                          3                                           84,00                                 20,00                                 28,00                                 33,00                                 20,00                                 28,00                                 33,00                                 

Judecatoria Intorsura Buzaului 706                    3                          3                                           57,35                                 16,08                                 19,12                                 21,16                                 16,08                                 19,12                                 21,16                                 

Judecatoria Gurahont 793                    2                          5                                           61,00                                 9,00                                    12,20                                 15,00                                 9,00                                    12,00                                 15,00                                 

Judecatoria Baia de Arama 862                    3                          2                                           49,15                                 16,52                                 24,58                                 32,63                                 8,26                                    20,45                                 32,63                                 

Judecatoria Dragomiresti 898                    2                          2                                           42,00                                 21,00                                 21,00                                 21,00                                 21,00                                 21,00                                 21,00                                 

Judecatoria Moldova Noua 928                    2                          2                                           32,00                                 12,00                                 16,00                                 20,00                                 12,00                                 16,00                                 20,00                                 

Judecatoria Agnita 932                    3                          3                                           40,00                                 11,00                                 13,33                                 18,00                                 11,00                                 13,33                                 18,00                                 

Judecatoria Targu Lapus 982                    3                          2                                           31,00                                 12,00                                 15,50                                 19,00                                 6,00                                    12,50                                 19,00                                 

Judecatoria Faget 987                    3                          3                                           73,95                                 22,95                                 24,65                                 26,80                                 22,95                                 24,65                                 26,80                                 

Judecatoria Orsova 1.057               2                          2                                           29,50                                 10,30                                 14,75                                 19,20                                 10,30                                 14,75                                 19,20                                 

Judecatoria Darabani 1.070               1                          3                                           52,00                                 11,00                                 17,33                                 30,00                                 30,00                                 30,00                                 30,00                                 

Judecatoria Chisineu Cris 1.129               3                          3                                           38,00                                 11,00                                 12,67                                 14,00                                 11,00                                 12,67                                 14,00                                 

Judecatoria Hateg 1.203               3                          2                                           54,31                                 26,63                                 27,16                                 27,68                                 13,32                                 20,50                                 27,68                                 

Judecatoria Avrig 1.255               3                          3                                           57,00                                 16,00                                 19,00                                 25,00                                 16,00                                 19,00                                 25,00                                 

Judecatoria Orastie 1.262               3                          3                                           72,39                                 21,35                                 24,13                                 26,61                                 21,35                                 24,13                                 26,61                                 

Judecatoria Ineu 1.278               3                          5                                           93,00                                 16,00                                 18,60                                 24,00                                 17,00                                 20,33                                 24,00                                 

Judecatoria Macin 1.384               3                          3                                           44,28                                 12,25                                 14,76                                 19,53                                 12,25                                 14,76                                 19,53                                 

Judecatoria Beclean 1.452               1                          2                                           50,00                                 23,00                                 25,00                                 27,00                                 23,00                                 23,00                                 23,00                                 

Judecatoria Lipova 1.486               2                          3                                           76,00                                 17,00                                 25,33                                 32,00                                 27,00                                 29,50                                 32,00                                 

Judecatoria Podu Turcului 1.505               

Judecatoria Murgeni 1.514               5                          4                                           67,05                                 12,55                                 16,76                                 25,00                                 12,50                                 13,64                                 15,25                                 

Judecatoria Bicaz 1.530               

Judecatoria Rupea 1.557               3                          2                                           45,00                                 20,00                                 22,50                                 25,00                                 10,00                                 17,50                                 25,00                                 

Judecatoria Buhusi 1.571               

Judecatoria Deta 1.571               4                          4                                           75,17                                 13,67                                 18,79                                 23,87                                 13,67                                 18,79                                 23,87                                 

Judecatoria Alesd 1.591               3                          3                                           75,71                                 19,81                                 25,24                                 28,59                                 19,81                                 25,24                                 28,59                                 

Judecatoria Jibou 1.591               3                          5                                           99,00                                 16,00                                 19,80                                 27,00                                 17,00                                 22,33                                 27,00                                 

Judecatoria Harsova 1.602               2                          5                                           86,13                                 17,15                                 17,23                                 17,43                                 17,25                                 17,34                                 17,43                                 

Judecatoria Oravita 1.613               2                          4                                           67,00                                 15,00                                 16,75                                 22,00                                 15,00                                 18,50                                 22,00                                 

Judecatoria Toplita 1.624               3                          3                                           91,45                                 20,70                                 30,48                                 49,50                                 20,70                                 30,48                                 49,50                                 

Judecatoria Brad 1.637               3                          3                                           73,36                                 22,14                                 24,45                                 26,52                                 22,14                                 24,45                                 26,52                                 

Judecatoria Mizil 1.662               5                          5                                           110,00                              20,00                                 22,00                                 30,00                                 20,00                                 22,00                                 30,00                                 

Judecatoria Liesti 1.696               3                          3                                           44,40                                 10,50                                 14,80                                 21,80                                 10,50                                 14,80                                 21,80                                 

Judecatoria Negresti Oas 1.714               3                          3                                           51,75                                 12,80                                 17,25                                 26,15                                 12,80                                 17,25                                 26,15                                 

Judecatoria Patarlagele 1.786               4                          4                                           75,18                                 13,28                                 18,80                                 34,35                                 13,28                                 18,80                                 34,35                                 

Judecatoria Blaj 1.816               3                          3                                           80,20                                 16,65                                 26,73                                 44,17                                 16,65                                 26,73                                 44,17                                 

Judecatoria Babadag 1.843               3                          4                                           76,76                                 19,09                                 19,19                                 19,49                                 19,09                                 19,22                                 19,49                                 

Judecatoria Novaci 1.855               1                          2                                           41,00                                 16,00                                 20,50                                 25,00                                 25,00                                 25,00                                 25,00                                 

Judecatoria Brezoi 1.889               3                          3                                           68,00                                 15,00                                 22,67                                 32,00                                 15,00                                 22,67                                 32,00                                 

Judecatoria Huedin 1.907               2                          2                                           39,00                                 19,00                                 19,50                                 20,00                                 19,00                                 19,50                                 20,00                                 

Judecatoria Pogoanele 1.920               3                          3                                           56,21                                 16,64                                 18,74                                 22,93                                 16,64                                 18,74                                 22,93                                 

Judecatoria Saveni 1.933               2                          2                                           14,00                                 3,00                                    7,00                                    11,00                                 3,00                                    7,00                                    11,00                                 

Judecatoria Bals 1.938               3                          3                                           60,90                                 12,20                                 20,30                                 36,50                                 12,20                                 20,30                                 36,50                                 

Judecatoria Gheorgheni 1.941               3                          3                                           86,35                                 21,01                                 28,78                                 43,25                                 21,01                                 28,78                                 43,25                                 

Judecatoria Segarcea 1.961               3                          4                                           71,82                                 11,40                                 17,96                                 27,82                                 11,40                                 20,14                                 27,82                                 

Judecatoria Gura Humorului 1.997               4                          4                                           107,72                              17,37                                 26,93                                 35,55                                 17,37                                 26,93                                 35,55                                 

Judecatoria Adjud 2.012               1                          3                                           38,00                                 12,00                                 12,67                                 14,00                                 14,00                                 14,00                                 14,00                                 

Judecatoria Zimnicea 2.029               3                          3                                           79,00                                 19,04                                 26,33                                 40,56                                 19,04                                 26,33                                 40,56                                 

Judecatoria Topoloveni 2.060               2                          4                                           74,85                                 14,20                                 18,71                                 22,65                                 14,20                                 17,40                                 20,60                                 

Judecatoria Salonta 2.076               4                          4                                           75,99                                 14,72                                 19,00                                 29,97                                 14,72                                 19,00                                 29,97                                 

Judecatoria Filiasi 2.112               4                          4                                           69,56                                 12,91                                 17,39                                 22,70                                 12,91                                 17,39                                 22,70                                 

Judecatoria Insuratei 2.113               3                          4                                           64,00                                 16,00                                 16,00                                 16,00                                 16,00                                 16,00                                 16,00                                 

Judecatoria Panciu 2.119               3                          4                                           47,00                                 10,00                                 11,75                                 17,00                                 10,00                                 12,33                                 17,00                                 

Judecatoria Calafat 2.157               1                          3                                           55,50                                 13,70                                 18,50                                 21,80                                 21,80                                 21,80                                 21,80                                 

Judecatoria Campulung Moldovenesc 2.189               4                          4                                           90,52                                 17,44                                 22,63                                 26,20                                 17,44                                 22,63                                 26,20                                 

Judecatoria Beius 2.212               4                          4                                           83,81                                 19,95                                 20,95                                 22,23                                 19,95                                 20,95                                 22,23                                 

Judecatoria Vatra Dornei 2.216               3                          3                                           52,40                                 16,30                                 17,47                                 19,50                                 16,30                                 17,47                                 19,50                                 

Judecatoria Moreni 2.249               3                          3                                           41,60                                 12,80                                 13,87                                 16,00                                 12,80                                 13,87                                 16,00                                 

Judecatoria Dorohoi 2.255               2                          6                                           105,00                              11,00                                 17,50                                 22,00                                 18,00                                 20,00                                 22,00                                 

Judecatoria Sannicolau Mare 2.290               2                          3                                           111,15                              27,90                                 37,05                                 44,05                                 27,90                                 33,55                                 39,20                                 

Judecatoria Nasaud 2.294               1                          4                                           72,00                                 15,00                                 18,00                                 27,00                                 27,00                                 27,00                                 27,00                                 

Judecatoria Fagaras 2.357               4                          4                                           79,39                                 15,44                                 19,85                                 22,00                                 15,44                                 19,85                                 22,00                                 

Judecatoria Strehaia 2.400               3                          3                                           71,85                                 13,65                                 23,95                                 38,60                                 13,65                                 23,95                                 38,60                                 

Judecatoria Tarnaveni 2.402               3                          3                                           44,94                                 11,24                                 14,98                                 22,46                                 11,24                                 14,98                                 22,46                                 

Judecatoria Campeni 2.409               3                          3                                           34,73                                 8,55                                    11,58                                 15,78                                 8,55                                    11,58                                 15,78                                 

Judecatoria Corabia 2.424               3                          3                                           57,75                                 13,70                                 19,25                                 28,10                                 13,70                                 19,25                                 28,10                                 

Judecatoria Viseu de Sus 2.458               2                          2                                           35,00                                 15,00                                 17,50                                 20,00                                 15,00                                 17,50                                 20,00                                 

Judecatoria Sinaia 2.501               4                          4                                           100,00                              20,00                                 25,00                                 35,00                                 20,00                                 25,00                                 35,00                                 

Judecatoria Targu Secuiesc 2.508               4                          5                                           125,11                              13,11                                 25,02                                 39,64                                 14,40                                 28,00                                 39,64                                 

Judecatoria Faurei 2.523               3                          3                                           44,60                                 14,10                                 14,87                                 15,70                                 14,80                                 15,25                                 15,70                                 

Judecatoria Videle 2.532               3                          3                                           52,26                                 13,20                                 17,42                                 21,20                                 13,20                                 17,42                                 21,20                                 

Judecatoria Costesti 2.653               2                          3                                           56,95                                 12,00                                 18,98                                 32,20                                 12,00                                 12,38                                 12,75                                 

Judecatoria Zarnesti 2.658               4                          5                                           94,59                                 15,56                                 18,92                                 26,06                                 15,56                                 19,21                                 26,06                                 

Judecatoria Dej 2.701               4                          4                                           115,00                              25,00                                 28,75                                 33,00                                 25,00                                 28,75                                 33,00                                 

Judecatoria Pucioasa 2.706               3                          5                                           92,80                                 16,00                                 18,56                                 25,75                                 16,00                                 19,73                                 25,75                                 

Judecatoria Targu Neamt 2.709               

Judecatoria Ludus 2.710               3                          3                                           58,09                                 13,47                                 19,36                                 28,66                                 13,47                                 19,36                                 28,66                                 

Judecatoria Balcesti 2.717               2                          3                                           56,00                                 16,00                                 18,67                                 24,00                                 16,00                                 16,00                                 16,00                                 

Judecatoria Tg.Bujor 2.757               3                          3                                           68,00                                 18,00                                 22,67                                 32,00                                 18,00                                 22,67                                 32,00                                 

Judecatoria Marghita 2.808               3                          3                                           63,57                                 19,84                                 21,19                                 22,49                                 19,84                                 21,19                                 22,49                                 

Judecatoria Bolintin Vale 2.853               3                          3                                           34,60                                 10,00                                 11,53                                 12,60                                 10,00                                 11,53                                 12,60                                 

Judecatoria Bailesti 2.891               5                          5                                           113,80                              21,10                                 22,76                                 29,40                                 21,10                                 22,76                                 29,40                                 

Judecatoria Harlau 2.947               5                          5                                           21,20                                 2,80                                    4,24                                    4,60                                    2,80                                    4,24                                    4,60                                    

Judecatoria Carei 2.975               3                          3                                           51,35                                 14,60                                 17,12                                 20,25                                 14,60                                 17,12                                 20,25                                 

Judecatoria Simleu Silvaniei 2.977               2                          4                                           88,00                                 18,00                                 22,00                                 30,00                                 20,00                                 25,00                                 30,00                                 

Judecatoria Curtea de Arges 3.138               2                          3                                           58,49                                 13,02                                 19,50                                 27,26                                 18,21                                 22,74                                 27,26                                 

Judecatoria Sebes 3.151               3                          3                                           50,40                                 12,96                                 16,80                                 23,04                                 12,96                                 16,80                                 23,04                                 

Judecatoria Odorheiu Secuiesc 3.152               3                          3                                           74,08                                 16,93                                 24,69                                 35,50                                 16,93                                 24,69                                 35,50                                 

Judecatoria Turnu Magurele 3.175               2                          2                                           26,42                                 11,22                                 13,21                                 15,20                                 11,22                                 13,21                                 15,20                                 

Parchete de pe lângă judecătorii
Volum de 

activitate (2009)
Nr. procurori

Suprafață totala biroruri 

procurori
Nr. birouri procurori

BIROURILE PROCURORILOR

Suprafata birourilor procurorilor Suprafata de care dispune un procuror

Suprafata minima Suprafata medie Suprafata maxima Minima Medie Maxima

Judecatoria Husi 3.196               4                          4                                           63,55                                 9,27                                    15,89                                 24,72                                 9,27                                    15,89                                 24,72                                 

Judecatoria Ramnicu Sarat 3.206               6                          6                                           111,40                              14,55                                 18,57                                 29,20                                 14,55                                 18,57                                 29,20                                 

Judecatoria Motru 3.390               3                          2                                           37,99                                 18,85                                 19,00                                 19,14                                 9,43                                    14,28                                 19,14                                 

Judecatoria Medias 3.455               5                          4                                           77,00                                 12,00                                 19,25                                 30,00                                 10,00                                 16,75                                 30,00                                 

Judecatoria Dragasani 3.495               4                          4                                           113,00                              10,00                                 28,25                                 59,00                                 12,00                                 30,33                                 59,00                                 

Judecatoria Gherla 3.529               4                          4                                           114,00                              20,00                                 28,50                                 36,00                                 20,00                                 28,50                                 36,00                                 

Judecatoria Falticeni 3.600               3                          3                                           72,45                                 19,35                                 24,15                                 30,15                                 19,35                                 24,15                                 30,15                                 

Judecatoria Vanju Mare 3.603               3                          3                                           63,94                                 16,79                                 21,31                                 30,36                                 16,79                                 21,31                                 30,36                                 

Judecatoria Sighetu Marmatiei 3.693               4                          4                                           105,00                              13,00                                 26,25                                 39,00                                 13,00                                 26,25                                 39,00                                 

Judecatoria Campulung 3.760               4                          7                                           164,65                              16,40                                 23,52                                 49,70                                 16,40                                 24,73                                 49,70                                 

Judecatoria Raducaneni 3.839               3                          3                                           18,00                                 4,90                                    6,00                                    6,55                                    4,90                                    6,00                                    6,55                                    

Judecatoria Aiud 3.943               3                          5                                           82,30                                 10,20                                 16,46                                 28,70                                 13,60                                 19,80                                 28,70                                 

Judecatoria Lehliu Gara 4.078               3                          3                                           61,30                                 14,20                                 20,43                                 32,90                                 14,20                                 20,43                                 32,90                                 

Judecatoria Lugoj 4.193               6                          7                                           141,66                              15,48                                 20,24                                 42,78                                 15,54                                 21,03                                 42,78                                 

Judecatoria Rosiorii de Vede 4.258               5                          5                                           81,36                                 15,44                                 16,27                                 19,60                                 15,44                                 16,27                                 19,60                                 

Judecatoria Valenii de Munte 4.265               3                          3                                           85,00                                 25,00                                 28,33                                 35,00                                 25,00                                 28,33                                 35,00                                 

Judecatoria Caransebes 4.379               5                          4                                           72,00                                 15,00                                 18,00                                 21,00                                 10,00                                 15,50                                 21,00                                 

Judecatoria Sighisoara 4.472               5                          5                                           145,10                              21,60                                 29,02                                 35,70                                 21,60                                 29,02                                 35,70                                 

Judecatoria Gaesti 4.476               4                          5                                           72,00                                 11,90                                 14,40                                 20,70                                 11,90                                 12,83                                 13,75                                 

Judecatoria Hunedoara 4.531               7                          6                                           92,59                                 11,81                                 15,43                                 18,50                                 8,97                                    13,94                                 18,50                                 

Judecatoria Miercurea Ciuc 4.666               4                          4                                           68,05                                 16,08                                 17,01                                 18,51                                 16,08                                 17,01                                 18,51                                 

Judecatoria Tecuci 4.712               5                          6                                           87,50                                 10,10                                 14,58                                 17,50                                 10,10                                 14,40                                 17,50                                 

Judecatoria SF Gheorghe 4.732               

Judecatoria Onesti 4.736               

Judecatoria Moinesti 5.107               

Judecatoria Fetesti 5.242               5                          5                                           85,55                                 9,28                                    17,11                                 40,11                                 9,28                                    17,11                                 40,11                                 

Judecatoria Mangalia 5.327               5                          5                                           57,00                                 6,00                                    11,40                                 15,00                                 6,00                                    11,40                                 15,00                                 

Judecatoria Radauti 5.368               6                          6                                           125,85                              20,85                                 20,98                                 21,00                                 20,85                                 20,98                                 21,00                                 

Judecatoria Caracal 5.621               6                          4                                           93,30                                 19,30                                 23,33                                 26,30                                 9,65                                    18,15                                 26,30                                 

Judecatoria Zalau 5.773               5                          5                                           92,00                                 16,00                                 18,40                                 26,00                                 16,00                                 18,40                                 26,00                                 

Judecatoria Targu Carbunesti 6.061               5                          5                                           84,09                                 14,19                                 16,82                                 21,47                                 14,19                                 16,82                                 21,47                                 

Judecatoria Resita 6.154               6                          6                                           72,00                                 12,00                                 12,00                                 12,00                                 12,00                                 12,00                                 12,00                                 

Judecatoria Alexandria 6.360               6                          6                                           137,52                              18,65                                 22,92                                 35,96                                 18,65                                 22,92                                 35,96                                 

Judecatoria Horezu 6.401               2                          5                                           81,00                                 12,00                                 16,20                                 23,00                                 16,00                                 19,50                                 23,00                                 

Judecatoria Oltenita 6.508               5                          5                                           81,00                                 12,50                                 16,20                                 20,50                                 12,50                                 16,20                                 20,50                                 

Judecatoria Turda 6.518               4                          3                                           73,00                                 15,00                                 24,33                                 36,00                                 11,00                                 20,67                                 36,00                                 

Judecatoria Deva 6.620               9                          9                                           134,76                              10,67                                 14,97                                 30,08                                 10,67                                 14,97                                 30,08                                 

Judecatoria Reghin 6.650               5                          3                                           84,17                                 21,80                                 28,06                                 32,00                                 10,90                                 19,09                                 30,37                                 

Judecatoria Medgidia 6.689               5                          5                                           64,00                                 11,66                                 12,80                                 17,29                                 11,66                                 12,80                                 17,29                                 

Judecatoria Petrosani 6.723               12                       10                                        222,25                              17,60                                 22,23                                 52,00                                 17,33                                 18,76                                 22,15                                 

Judecatoria Campina 6.756               7                          5                                           105,00                              20,00                                 21,00                                 25,00                                 6,67                                    18,33                                 25,00                                 

Judecatoria Roman 6.905               

Judecatoria Slobozia 6.997               6                          6                                           90,30                                 12,40                                 15,05                                 23,20                                 12,40                                 15,05                                 23,20                                 

Judecatoria Urziceni 7.125               5                          7                                           151,52                              17,34                                 21,65                                 32,13                                 17,34                                 21,96                                 32,13                                 

Judecatoria Bistrita 7.187               6                          5                                           102,00                              17,00                                 20,40                                 33,00                                 9,00                                    18,60                                 33,00                                 

Judecatoria Vaslui 7.240               7                          5                                           70,35                                 11,20                                 14,07                                 18,00                                 5,60                                    11,82                                 18,00                                 

Judecatoria Calarasi 8.495               6                          6                                           103,30                              14,80                                 17,22                                 21,50                                 14,80                                 17,22                                 21,50                                 

Judecatoria Pascani 8.540               9                          6                                           142,88                              15,50                                 23,81                                 47,22                                 7,75                                    16,99                                 29,64                                 

Judecatoria Suceava 8.543               11                       11                                        191,75                              14,05                                 17,43                                 30,15                                 14,05                                 17,43                                 30,15                                 

Judecatoria Alba 8.968               5                          9                                           133,97                              14,33                                 14,89                                 18,00                                 14,33                                 15,18                                 18,00                                 

Judecatoria Piatra Neamt 9.025               

Judecatoria Drobeta Tr Severin 9.101               10                       7                                           113,02                              12,71                                 16,15                                 21,09                                 5,95                                    12,06                                 21,09                                 

Judecatoria Sibiu 9.239               12                       9                                           162,00                              14,00                                 18,00                                 39,00                                 5,33                                    16,04                                 39,00                                 

Judecatoria Focsani 9.248               6                          6                                           71,00                                 10,00                                 11,83                                 20,00                                 10,00                                 11,83                                 20,00                                 

Judecatoria Tulcea 9.881               7                          8                                           141,26                              14,50                                 17,66                                 23,80                                 14,86                                 18,11                                 23,80                                 

Judecatoria Slatina 10.212            10                       9                                           120,41                              9,40                                    13,38                                 15,56                                 6,20                                    11,68                                 15,56                                 

Judecatoria Barlad 10.251            9                          6                                           115,65                              13,10                                 19,28                                 27,15                                 9,13                                    14,58                                 27,15                                 

Judecatoria Botosani 10.568            9                          9                                           156,00                              12,00                                 17,33                                 30,00                                 12,00                                 17,33                                 30,00                                 

Judecatoria Baia Mare 11.196            11                       11                                        203,00                              13,00                                 18,45                                 35,00                                 13,00                                 18,45                                 35,00                                 

Judecatoria Braila 12.048            7                          8                                           105,30                              11,60                                 13,16                                 17,20                                 8,60                                    12,20                                 16,00                                 

Judecatoria Giurgiu 12.212            7                          7                                           140,75                              17,05                                 20,11                                 34,85                                 17,05                                 20,11                                 34,85                                 

Judecatoria Cornetu 12.219            10                       4                                           63,56                                 10,56                                 15,89                                 19,82                                 4,56                                    7,06                                    10,56                                 

Judecatoria Targu Jiu 12.687            8                          5                                           87,69                                 13,84                                 17,54                                 21,05                                 6,92                                    10,65                                 18,65                                 

Judecatoria Satu Mare 13.112            7                          5                                           96,32                                 12,00                                 19,26                                 38,32                                 6,00                                    16,46                                 38,32                                 

Judecatoria Ramnicu Valcea 13.763            14                       8                                           107,00                              10,00                                 13,38                                 21,00                                 4,00                                    9,25                                    21,00                                 

Judecatoria Targoviste 14.386            8                          6                                           132,80                              16,10                                 22,13                                 36,50                                 10,10                                 17,41                                 21,50                                 

Judecatoria Buftea 14.408            14                       9                                           169,42                              12,00                                 18,82                                 23,20                                 6,88                                    13,69                                 23,20                                 

Judecatoria Buzau 15.178            10                       9                                           147,34                              11,08                                 16,37                                 34,48                                 8,13                                    15,47                                 34,48                                 

Judecatoria Arad 16.435            15                       12                                        239,00                              13,00                                 19,92                                 33,00                                 10,33                                 17,03                                 33,00                                 

Judecatoria Galati 17.134            8                          10                                        145,70                              9,60                                    14,57                                 19,10                                 6,23                                    15,44                                 19,10                                 

Judecatoria Bacau 18.300            

Judecatoria Pitesti 19.457            13                       10                                        183,15                              11,00                                 18,32                                 35,00                                 8,65                                    15,11                                 35,00                                 

Judecatoria Targu Mures 21.867            13                       8                                           133,77                              9,32                                    16,72                                 32,60                                 5,17                                    11,21                                 20,65                                 

Judecatoria Oradea 23.437            15                       12                                        189,90                              10,18                                 15,83                                 35,20                                 5,15                                    14,26                                 35,20                                 

Bucuresti - Judecatoria Sector 6 25.423            22                       7                                           188,79                              14,89                                 26,97                                 36,79                                 4,88                                    11,26                                 23,23                                 

Judecatoria Ploiesti 25.466            14                       5                                           138,00                              25,00                                 27,60                                 30,00                                 6,25                                    15,90                                 30,00                                 

Judecatoria Craiova 28.287            18                       11                                        179,63                              9,62                                    16,33                                 24,60                                 5,47                                    11,66                                 24,60                                 

Judecatoria Constanta 33.575            21                       5                                           205,00                              41,00                                 41,00                                 41,00                                 8,20                                    9,84                                    10,25                                 

Bucuresti - Judecatoria Sector 5 34.443            22                       8                                           166,86                              7,66                                    20,86                                 35,71                                 4,73                                    8,36                                    15,75                                 

Judecatoria Iasi 34.498            26                       12                                        180,30                              5,00                                    15,03                                 27,80                                 3,83                                    8,55                                    27,80                                 

Bucuresti - Judecatoria Sector 4 35.620            25                       11                                        181,79                              11,43                                 16,53                                 28,98                                 3,01                                    8,97                                    17,43                                 

Judecatoria Timisoara 37.875            20                       12                                        277,54                              16,27                                 23,13                                 36,69                                 8,14                                    16,43                                 34,61                                 

Bucuresti - Judecatoria Sector 3 38.538            28                       8                                           221,86                              18,90                                 27,73                                 36,53                                 4,73                                    12,29                                 36,53                                 

Judecatoria Cluj Napoca 39.804            19                       9                                           195,00                              15,00                                 21,67                                 38,00                                 7,50                                    12,50                                 18,00                                 

Judecatoria Brasov 43.503            21                       10                                        152,67                              11,00                                 15,27                                 28,67                                 4,33                                    8,60                                    28,67                                 

Bucuresti - Judecatoria Sector 2 45.327            29                       12                                        209,87                              6,99                                    17,49                                 34,50                                 2,29                                    8,62                                    20,31                                 

Bucuresti - Judecatoria Sector 1 51.403            33                       9                                           242,37                              18,90                                 26,93                                 36,33                                 4,73                                    8,11                                    16,25                                 

TOTAL 1.245.982     1.011               825                                     15.702,56                      2,80                                    19,39                                 59,00                                 2,29                                    18,02                                 59,00                                 

Parchete de pe lângă judecătorii
Volum de 

activitate (2009)
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Parchete de pe lângă tribunale

Volum de activitate 

(2009) Nr procurori Nr birouri procurori Suprafata minima Suprafata medie Suprafata maxima Minima Medie Maxima

Tribunalul Mures                                             790                                                    11                                                           5 14,75                                           19,71                                           32,70                                           5,27                                        9,71                                        14,75                                     

Tribunalul Harghita                                             795                                                       4                                                           4 17,88                                           26,83                                           38,67                                           17,88                                     26,83                                     38,67                                     

Tribunalul Bihor                                         1.649                                                       8                                                           6 19,40                                           28,36                                           45,40                                           8,91                                        25,39                                     45,40                                     

Tribunalul Satu Mare                                             508                                                       4                                                           7 10,00                                           14,29                                           15,00                                           10,00                                     13,75                                     15,00                                     

Tribunalul Iasi                                         3.667                                                    20                                                        12 5,70                                              10,66                                           30,00                                           4,00                                        7,39                                        30,00                                     

Tribunalul Vaslui                                         1.492                                                    10                                                           8 12,55                                           18,25                                           27,76                                           8,15                                        15,67                                     27,76                                     

Tribunalul Dolj                                         1.311                                                    17                                                        13 10,30                                           15,60                                           26,05                                           7,15                                        13,06                                     23,30                                     

Tribunalul Gorj                                         1.182                                                    10                                                        11 9,14                                              15,77                                           25,50                                           9,14                                        16,44                                     25,50                                     

Tribunalul Mehedinti                                             821                                                    20                                                           9 10,63                                           14,00                                           19,74                                           1,03                                        12,74                                     19,74                                     

Tribunalul Olt                                             623                                                    12                                                        12 12,40                                           14,86                                           26,38                                           12,40                                     14,86                                     26,38                                     

Tribunalul Prahova                                         1.534                                                    17                                                        10 9,90                                              18,66                                           30,00                                           5,75                                        13,29                                     30,00                                     

Tribunalul Dambovita                                             840                                                       8                                                        11 11,30                                           19,09                                           26,50                                           4,30                                        18,80                                     26,50                                     

Tribunalul Buzau                                         1.104                                                    15                                                        15 9,03                                              13,84                                           31,51                                           9,03                                        13,84                                     31,51                                     

Tribunalul Constanta                                         4.180                                                    11                                                           5 14,00                                           19,40                                           41,00                                           7,00                                        8,33                                        13,67                                     

Tribunalul Tulcea                                         1.107                                                       6                                                        10 14,00                                           16,26                                           26,41                                           5,08                                        15,49                                     26,41                                     

Tribunalul Cluj                                         2.176                                                    14                                                        11 16,00                                           26,82                                           45,00                                           10,00                                     22,86                                     45,00                                     

Tribunalul Bistrita-Nasaud                                         1.219                                                       8                                                           7 13,00                                           25,43                                           44,00                                           13,00                                     23,21                                     44,00                                     

Tribunalul Salaj                                             819                                                       8                                                           9 16,00                                           19,89                                           33,00                                           16,00                                     20,25                                     33,00                                     

Tribunalul Maramures                                             893                                                       9                                                           9 13,00                                           16,89                                           35,00                                           13,00                                     16,89                                     35,00                                     

Tribunalul Bucuresti                                         9.029                                                    63                                                        27 5,36                                              21,18                                           62,00                                           3,00                                        11,82                                     42,42                                     

Tribunalul Calarasi                                             611                                                       7                                                           7 14,00                                           21,02                                           29,50                                           14,00                                     21,02                                     29,50                                     

Tribunalul Ialomita                                             670                                                       9                                                           9 14,60                                           21,41                                           30,80                                           14,60                                     21,41                                     30,80                                     

Tribunalul Giurgiu                                         1.135                                                       4                                                           4 17,05                                           22,33                                           34,85                                           17,05                                     22,33                                     34,85                                     

Tribunalul Teleorman                                             491                                                    12                                                        11 13,48                                           16,30                                           25,69                                           10,81                                     15,31                                     25,69                                     

Tribunalul Brasov                                         2.408                                                    12                                                           8 17,00                                           23,51                                           31,00                                           9,00                                        17,29                                     27,00                                     

Tribunalul Pentru Minori si Familie                                             441                                                       3                                                           1 24,00                                           24,00                                           24,00                                           8,00                                        8,00                                        8,00                                        

Tribunalul Covasna                                             484                                                       6                                                        10 13,42                                           19,26                                           33,63                                           13,42                                     21,50                                     33,63                                     

Tribunalul Bacau                                             940                                                       8                                                           8 15,91                                           15,91                                           15,91                                           15,91                                     15,91                                     15,91                                     

Tribunalul Neamt                                         1.126                                                       9                                                           9 18,17                                           18,17                                           18,17                                           18,17                                     18,17                                     18,17                                     

Tribunalul Alba                                         1.199                                                    10                                                        13 13,20                                           16,96                                           27,91                                           13,20                                     17,54                                     27,91                                     

Tribunalul Hunedoara                                         1.323                                                    12                                                        12 8,88                                              16,24                                           46,99                                           8,88                                        16,24                                     46,99                                     

Tribunalul Sibiu                                         1.182                                                    13                                                        11 16,00                                           23,59                                           40,00                                           8,67                                        22,02                                     40,00                                     

Tribunalul Suceava                                             920                                                    11                                                        11 14,30                                           17,03                                           31,00                                           14,30                                     17,03                                     31,00                                     

Tribunalul Botosani                                         1.831                                                    13                                                        12 16,00                                           18,50                                           30,00                                           10,00                                     17,67                                     30,00                                     

Tribunalul Timis                                         3.935                                                    15                                                        13 17,48                                           24,60                                           40,03                                           10,01                                     21,29                                     40,03                                     

Tribunalul Arad                                             837                                                    13                                                        10 16,00                                           26,20                                           39,00                                           13,50                                     21,55                                     39,00                                     

Tribunalul Caras-Severin                                             456                                                       7                                                        11 12,00                                           17,45                                           28,00                                           12,00                                     17,14                                     28,00                                     

Tribunalul Arges                                         1.022                                                    12                                                        12 11,30                                           21,83                                           38,30                                           11,30                                     21,83                                     38,30                                     

Tribunalul Valcea                                         1.472                                                    13                                                           8 12,00                                           17,63                                           27,00                                           4,00                                        14,04                                     27,00                                     

Tribunalul Galati                                         1.406                                                       9                                                        10 9,90                                              11,71                                           19,10                                           5,75                                        10,09                                     11,50                                     

Tribunalul Braila                                         2.152                                                       9                                                        11 11,80                                           16,39                                           24,30                                           11,80                                     16,13                                     24,30                                     

Tribunalul Vrancea                                         3.828                                                    11                                                        11 10,00                                           14,18                                           25,00                                           10,00                                     14,18                                     25,00                                     

TOTAL 65.608                                  493                                          413                                          5,36                                              19,05                                           62,00                                           1,03                                        16,87                                     46,99                                     

Suprafata de care dispune un procurorSuprafata birourilor procurorilor

BIROURILE PROCURORILOR

Parchete de pe lângă curțile de apel
Nr birouri 

procurori

Suprafata 

minima

Suprafata 

medie 

Suprafata 

maxima
Minima Medie Maxima

Curtea de Apel Targu Mures               325                      11                         6                      22,00                      38,33                      53,00                      11,00                      24,72                      46,00     

Curtea de Apel Oradea               954                      13                      10                      12,88                      19,26                      40,24                         6,44                      16,81                      40,24     

Curtea de Apel Iasi               780                      12                         7                         9,00                      20,43                      32,00                         7,67                      14,02                      32,00     

Curtea de Apel Craiova          1.293                      16                      12                      11,52                      21,45                      39,76                         3,88                      19,68                      39,76     

Curtea de Apel Ploiesti          1.384                      12                      10                      22,45                      31,98                      44,89                      14,52                      29,08                      44,89     

Curtea de Apel Constanta          1.426                      16                      16                      14,00                      18,61                      38,76                      14,00                      18,61                      38,76     

Curtea de Apel Cluj               493                      14                      10                      18,00                      31,40                      40,00                      17,50                      23,75                      34,00     

Curtea de Apel Bucuresti          4.189                      50                      25                         7,54                      21,97                      50,76                         5,31                      12,49                      42,78     

Curtea de Apel Brasov          2.015                      15                         8                      19,27                      24,04                      31,48                         7,52                      16,42                      31,48     

Curtea de Apel Bacau          1.690                      15                      15,91                      15,91                      15,91     

Curtea de Apel Alba Iulia          1.271                      12                      10                      17,85                      23,74                      29,45                      13,42                      20,93                      29,45     

Curtea de Apel Suceava               670                      10                      11                      16,00                      19,00                      34,00                      16,00                      19,30                      34,00     

Curtea de Apel Timisoara               947                      15                      12                      18,99                      35,39                      80,83                         9,50                      32,42                      80,83     

Curtea de Apel Pitesti               835                      11                      11                      11,10                      20,39                      42,00                      11,10                      20,39                      42,00     

Curtea de Apel Galati          1.428                      14                      12                      11,00                      13,92                      24,00                         6,50                      12,83                      24,00     

TOTAL       19.700                   221                   175                            7,54                     23,72                     80,83                        3,88                     20,10                     80,83 

Volum de 

activitate 

(2009)

Nr procurori

Suprafata birourilor procurorilor Suprafata de care dispune un procuror

BIROURILE PROCURORILOR
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Anexa 5 - LISTA ACTELOR NORMATIVE ŞI GLOSAR DE ABREVIERI 

Nr. 

crt. 
Act normativ Abreviere 

1.  Constituţia României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I 

nr.767 din 31.10.2003, modificată şi completată prin Legea de revizuire a 

Constituţiei României nr.429/2003. 

Constituţia 

2.  Codul Civil al României, publicat în Broşură nr.0 din 26.07.1993, modificat 

şi completat inclusiv prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.138/2000 

pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă. 

CC 

3.  Codul Civil al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I 

nr.511 din 24.07.2009. 

NCC 

4.  Codul Penal al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I 

nr.65 din 16.04.1997, modificat şi completat inclusiv prin Legea nr.93/2010 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.198/2008 privind 

modificarea şi completarea Codului penal. 

CP 

5.  Codul Penal al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I 

nr.510 din 24.07.2009. 

NCP 

6.  Codul de Procedură Civilă al României, publicat în Broşură nr.0 din 

26.07.1993, modificat şi completat inclusiv prin Legea nr.177/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi 

funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului 

de procedură penală al României. 

CPC 

7.  Codul de Procedură Civilă al României, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr.485 din 15.07.2010. 

NCPC 

8.  Codul de Procedură Penală al României, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr.78 din 30.04.1997, modificat şi completat inclusiv prin 

Legea nr.177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură 

civilă şi a Codului de procedură penală al României. 

CPP 

9.  Codul de Procedură Penală al României, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr.486 din 15.07.2010. 

NCPP 

10.  Codul Familiei al României, publicat în Broşură nr.0 din 26.07.1993, 

modificat şi completat inclusiv prin Legea nr.288/2007 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.4/1953 - Codul familiei 

Codul familiei 

11.  Codul Comercial al României, publicat în Broşură nr.0 din 27.06.1997, 

modificat şi completat inclusiv prin Legea nr.219/2005 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2000 pentru modificarea şi 

completarea Codului de procedură civilă. 

Codul comercial 

12.  Lege nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul 

civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.409 din 

10.06.2011. 

LPA NCC 

13.  Proiect Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de Proiect LPA 
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procedură civilă, act normativ în curs de elaborare, conform informaţiilor 

primite de la Beneficiar 

NCPC 

14.  Proiect Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de 

procedură penală, act normativ în curs de elaborare 

Proiect LPA 

NCPP 

15.  Legea nr.208/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi 

extrajudiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.784 din 

24.11.2010 

Legea nr.208/2010 

16.  Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 

proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.714 din 

26.10.2010 

Legea nr.202/2010 

17.  Legea nr.76/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte 

financiare în sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I nr.231 din 08.04.2009. 

Legea nr.76/2009 

18.  Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr.826 din 13.09.2005, modificată şi 

completată inclusiv prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2009 pentru 

modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.317/2004 privind Consiliul 

Superior al Magistraturii. 

Legea nr.303/2004 

19.  Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I nr.827 din 13.09.2005, modificată şi completată 

inclusiv prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2009 privind unele 

măsuri financiar-bugetare. 

Legea nr.304/2004 

20.  Legea nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei 

victimelor infracţiunilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I 

nr.505 din 04.06.2004, modificată şi completată inclusiv prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.113/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor 

infracţiunilor. 

Legea nr.211/2004 

21.  Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr.597 din 13.08.2002, modificată şi completată inclusiv 

prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2011 pentru modificarea şi 

completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 şi pentru modificarea altor acte 

normative incidente. 

Legea nr.500/2002 

22.  Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 

corupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.219 din 

18.05.2000, modificată şi completată inclusiv prin Legea nr.69/2007 privind 

modificarea lit.b) şi lit.c) ale art.10 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie 

Legea nr.78/2000 
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23.  Legea nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei 

economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.236 din 

27.05.1999, modificată şi completată inclusiv prin Legea nr.161/2003 privind 

unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei. 

Legea nr.99/1999 

24.  Legea nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor 

folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul National 

Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de 

birourile de notari publici, de avocați și de executori judecătorești, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr.305 din 10.11.1997, modificată şi 

completată inclusiv prin Ordonanţa Guvernului nr.13/2010 pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei în vederea 

transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne 

Legea nr.178/1997 

25.  Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I nr.173 din 29.07.1997, modificată şi completată 

inclusiv prin Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor. 

Legea nr.146/1997 

26.  Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.98 din 07.02.2011, 

modificată şi completată inclusiv prin Ordonanţa de urgenţă nr.10/2011 

privind abrogarea alin.(8) al art.39 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi 

exercitarea profesiei de avocat. 

Legea nr.51/1995 

27.  Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept 

internaţional privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.245 

din 01.10.1992, modificată şi completată inclusiv prin Legea nr.202/2010 

privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor. 

Legea nr.105/1992 

28.  Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I nr.1066 din 17.11.2004, modificată şi completată 

inclusiv prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale. 

Legea nr.31/1990 

29.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2008 privind stabilirea de măsuri 

pentru soluţionarea unor aspect financiare în sistemul justiţiei, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr.462 din 20.06.2008, modificată şi 

completată inclusiv prin Legea nr.76/2009. 

O.U.G. nr.75/2008 

30.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public 

judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I 

nr.327 din 25.04.2008, modificată şi completată inclusiv prin Legea 

nr.193/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2008 

O.U.G. nr.51/2008 
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privind ajutorul public judiciar în materie civilă. 

31.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.119/2007 privind măsurile pentru 

combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte 

comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.738 din 

31.10.2007, modificată şi completată inclusiv prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii. 

O.U.G. 

nr.119/2007 

32.  Ordonanţa de Guvern nr.5/2001 procedura somaţiei de plată, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr.422 din 30.07.2001, modificată şi 

completată inclusiv prin Legea nr.195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.58/2003 privind modificarea şi completarea Codului 

de Procedură Civilă. 

O.G. nr.5/2001 

33.  Ordonanţa de Guvern nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză 

tehnică judiciară şi extrajudiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I nr.26 din 25.01.2000, modificată şi completată inclusiv prin Legea 

nr.208/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern 

nr.2/2000. 

O.G. nr.2/2000 

34.  Ordonanţa de Guvern nr.32/1995 privind timbrul judiciar, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr.201 din 30.08.1995, modificată şi 

completată inclusiv prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2008 pentru 

completarea art.3 din O.G. nr.32/1995. 

O.G. nr.32/1995 

35.  Hotărârea de Guvern nr.460/2009 pentru atribuirea competenţei 

Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale de a desfăşura 

procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicare 

prealabilă a unui anunţ de participare, după caz, în vederea încheierii unui 

acord-cadru ce are ca obiect achiziţia dreptului de utilizare de produse 

software prin închiriere cu opţiune de cumpărare, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I nr.277 din 28.04.2009. 

H.G. nr.460/2009 

36.  Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.676/2007 pentru 

aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a 

judecătorilor şi procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I nr.814 din 29.11.2007, modificată şi completată inclusiv prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.837/2010 pentru 

modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a 

judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii nr.676/2007. 

Hotărârea 

nr.676/2007 

37.  Ordinul Ministrului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti nr.772/2009 

privind stabilirea tarifelor pentru plata interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi 

folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei şi 

Ordinul 

nr.772/2009 
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Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de 

instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de 

executori judecătoreşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I 

nr.208 din 01.04.2009. 

38.  Ordinul Ministrului Justiţiei nr.2550/2006 privind privind aprobarea 

onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii 

judecătoreşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.936 din 

20.11.2006. 

Ordinul 

nr.2550/2006 

39.  Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, 

publicat în Buletinul Oficial al României, nr.8 din 30.01.1954, pus în aplicare 

prin Decretul nr.32/1954. 

Decretul 

nr.31/1954 

40.  Curtea Europeană pentru Drepturile Omului Curtea CEDO 

41.  Curtea de Justiţie a Uniunii Europene CJUE 

42.  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (inclusiv fosta Curte Supremă de 

Justiţie) 

ÎCCJ 

43.  Moneda naţională a României (leu) RON/lei 

44.  Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PÎCCJ 

45.  Prestarea de către Consultant a serviciilor de consultanţă furnizate în baza 

Contractului, respectiv sprijinirea Beneficiarului în pregătirea punerii în 

aplicare a Noilor Coduri, prin realizarea unei evaluări din punct de vedere 

instituţional, al resurselor umane, fiscal şi economic 

Proiect 
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Anexa 6 - LISTA INSTANŢELOR CARE NU AU FURNIZAT, ÎN TOT SAU ÎN PARTE, 

SISTEMULUI ABAC DATE PRIVIND NUMĂRUL DE DOSARE ÎN ANUL 2010 

I. Civil şi comercial 

1. Cauze civile neevaluabile în bani, judecate în fond de judecătorii: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Judecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Bocşa 

- Judecătoria Cernavodă 

- Judecătoria Comana 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 

- Judecătoria Scorniceşti 

- Judecătoria Urlaţi 

2. Cauze civile al căror obiect are valoarea cuprinsă între 0-500.000 RON, judecate în fond de 

judecătorii: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Judecătoria Alexandria 

- Judecătoria Bacău 

- Judecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Bocşa 

- Judecătoria Cernavodă 

- Judecătoria Comana 

- Judecătoria Gherla 

- Judecătoria Huşi 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria Lieşti 

- Judecătoria Paşcani 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 

- Judecătoria Scorniceşti 

- Judecătoria Segarcea 

- Judecătoria Urlaţi 

3. Cauze civile al căror obiect are valoarea peste 500.000 RON, judecate în fond de tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Mureş 

4. Număr total de cauze civile judecate în fond de judecătorii: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Judecătoria Arad 

- Judecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Bocşa 

- Judecătoria Cernavodă 

- Judecătoria Comana 

- Judecătoria Găeşti 

- Judecătoria Gherla 

- Judecătoria Gurahonţ 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria Lieşti 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 
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- Judecătoria Scorniceşti 

- Judecătoria Urlaţi 

- Judecătoria Videle 

5. Cauze civile neevaluabile în bani, judecate în apel de tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Mureş 

6. Cauze civile al căror obiect are valoarea cuprinsă între 100.000-500.000 RON, judecate în apel de 

tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Mureş 

7. Cauze civile al căror obiect are valoarea cuprinsă între 0-100.000 RON, judecate în recurs de 

tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Mureş 

8. Număr total de alte căi de atac, judecate de judecătorii în materie civilă: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Judecătoria Alexandria 

- Judecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Beiuş 

- Judecătoria Bocşa 

- Judecătoria Bozovici 

- Judecătoria Buhuşi 

- Judecătoria Cernavodă 

- Judecătoria Comana 

- Judecătoria Dragomireşti 

- Judecătoria Gherla 

- Judecătoria Huşi 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria Moldova Nouă 

- Judecătoria Murgeni 

- Judecătoria Orăştie 

- Judecătoria Paşcani 

- Judecătoria Pucioasa 

- Judecătoria Râmnicu Sărat 

- Judecătoria Reghin 

- Judecătoria Reşiţa 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 

- Judecătoria Scorniceşti 

- Judecătoria Târgovişte 

- Judecătoria Târgu Lăpuş 

- Judecătoria Urlaţi 

9. Cauze comerciale neevaluabile în bani, judecate în fond de judecătorii: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Gorj 

10. Cauze comerciale al căror obiect are valoarea cuprinsă între 0-100.000 RON, judecate în fond de 

judecătorii: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Judecătoria Adjud 

- Judecătoria Alesd 
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- Judecătoria Babadag 

- Judecătoria Baia de Aramă 

- Judecătoria Baia Mare 

- Judecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bârlad 

- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Beclean 

- Judecătoria Beiuş 

- Judecătoria Bistriţa 

- Judecătoria Bocşa 

- Judecătoria Bozovici 

- Judecătoria Buhuşi 

- Judecătoria Caransebeş 

- Judecătoria Cernavodă 

- Judecătoria Comana 

- Judecătoria Costeşti 

- Judecătoria Dărăbani 

- Judecătoria Dej 

- Judecătoria Dorohoi 

- Judecătoria Dragomireşti 

- Judecătoria Făurei 

- Judecătoria Filiaşi 

- Judecătoria Galaţi 

- Judecătoria Gura Humorului 

- Judecătoria Gurahonţ 

- Judecătoria Hârlău 

- Judecătoria Însurăţei 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria Marghita 

- Judecătoria Moldova Nouă 

- Judecătoria Orăştie 

- Judecătoria Pătârlagele 

- Judecătoria Pogoanele 

- Judecătoria Roman 

- Judecătoria Rupea 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 

- Judecătoria Săveni 

- Judecătoria Sorniceşti 

- Judecătoria Şomcuţa Mare 

- Judecătoria Târgu Bujor 

- Judecătoria Târgu Lăpuş 

- Judecătoria Urlaţi 

- Judecătoria Urziceni 

- Judecătoria Zărneşti 

11. Număr total de cauze comerciale judecate în fond de judecătorii: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Judecătoria Bacău 

- Judecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Bocşa 

- Judecătoria Bozovici 

- Judecătoria Cernavodă 

- Judecătoria Comana 
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- Judecătoria Gherla 

- Judecătoria Gurahonţ 

- Judecătoria Huşi 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria Lieşti 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 

- Judecătoria Scorniceşti 

- Judecătoria Urlaţi 

12. Număr total de cauze comerciale judecate în fond de tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Cluj 

- Tribunalul Maramureş 

13. Cauze comerciale neevaluabile în bani, judecate în apel de curţi de apel: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Curtea de Apel Piteşti 

- Curtea de Apel Bacău 

- Curtea de Apel Cluj 

- Curtea de Apel Galaţi 

- Curtea de Apel Târgu Mureş 

14. Cauze comerciale al căror obiect are valoarea peste 100.000 RON, judecate în apel de curţi de 

apel: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Curtea de Apel Piteşti 

- Curtea de Apel Bacău 

- Curtea de Apel Oradea 

- Curtea de Apel Cluj 

15. Număr total de cauze comerciale judecate în apel de tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Braşov 

- Tribunalul Buzău 

- Tribunalul Călăraşi 

- Tribunalul Caraş-Severin 

- Tribunalul Dâmboviţa 

- Tribunalul Giurgiu 

- Tribunalul Gorj 

- Tribunalul Ialomiţa 

- Tribunalul Iaşi 

- Tribunalul Mureş 

- Tribunalul Sălaj 

- Tribunalul Sibiu 

- Tribunalul Vrancea 

16. Număr total de cauze comerciale judecate în apel de curţi de apel: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Curtea de Apel Bacău 

17. Cauze comerciale neevaluabile în bani, judecate în recurs de tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Gorj 

18. Număr total de cauze comerciale judecate în recurs de tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 
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- Tribunalul Cluj 

19. Număr total de alte căi de atac, judecate de tribunale în materie comercială: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Bihor 

- Tribunalul Brăila 

- Tribunalul Buzău 

- Tribunalul Cluj 

- Tribunalul Dolj 

- Tribunalul Gorj 

- Tribunalul Maramureş 

- Tribunalul Olt 

- Tribunalul Tulcea 

- Tribunalul Vrancea 

20. Număr total de alte căi de atac, judecate de curţi de apel în materie comercială: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Curtea de Apel Suceava 

- Curtea de Apel Cluj 

21. Recursuri împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii asupra cererilor de ordonanţă 

preşedinţială: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Braşov 

- Tribunalul Mureş 

22. Cauze având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune, judecate în 

primă instanţă de judecătorii: 

Nu au raportat: 

- Judecătoria Balş 

- Judecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Bocşa 

- Judecătoria Brăila 

- Judecătoria Buhuşi 

- Judecătoria Caracal 

- Judecătoria Cernavodă 

- Judecătoria Comana 

- Judecătoria Corabia 

- Judecătoria Dorohoi 

- Judecătoria Drăgăşani 

- Judecătoria Făurei 

- Judecătoria Horezu 

- Judecătoria Însurăţei 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria Lieşti 

- Judecătoria Mizil 

- Judecătoria Pogoanele 

- Judecătoria Râmnicu Vâlcea 

- Judecătoria Roman 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 

- Judecătoria Scorniceşti 

- Judecătoria Sfântu Gheorghe 

- Judecătoria Târgu Bujor 

- Judecătoria Cărbuneşti 
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- Judecătoria Târgu Lăpuş 

- Judecătoria Turnu Măgurele 

- Judecătoria Urlaţi 

23. Cauze având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune, judecate în 

primă instanţă de tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Alba-Iulia 

- Tribunalul Arad 

- Tribunalul Argeş 

- Tribunalul Bacău 

- Tribunalul Bihor 

- Tribunalul Bistriţa-Năsăud 

- Tribunalul Botoşani 

- Tribunalul Brăila 

- Tribunalul Braşov 

- Tribunalul Buzău 

- Tribunalul Călăraşi 

- Tribunalul Covasna 

- Tribunalul Dâmboviţa 

- Tribunalul Dolj 

- Tribunalul Galaţi 

- Tribunalul Giurgiu 

- Tribunalul Gorj 

- Tribunalul Harghita 

- Tribunalul Hunedoara 

- Tribunalul Ialomiţa 

- Tribunalul Mehedinţi 

- Tribunalul Mureş 

- Tribunalul Olt 

- Tribunalul Sălaj 

- Tribunalul Satu-Mare 

- Tribunalul Sibiu 

- Tribunalul Suceava 

- Tribunalul Teleorman 

- Tribunalul Tulcea 

- Tribunalul Vâlcea 

- Tribunalul Vaslui 

- Tribunalul Vrancea 

24. Apeluri împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în cauze având ca obiect constatarea 

dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Argeş 

- Tribunalul Bacău 

- Tribunalul Bistriţa-Năsăud 

- Tribunalul Botoşani 

- Tribunalul Brăila 

- Tribunalul Braşov 

- Tribunalul Buzău 

- Tribunalul Călăraşi 

- Tribunalul Dâmboviţa 

- Tribunalul Giurgiu 

- Tribunalul Gorj 

- Tribunalul Ialomiţa 
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- Tribunalul Maramureş 

- Tribunalul Mehedinţi 

- Tribunalul Mureş 

- Tribunalul Neamţ 

- Tribunalul Olt 

- Tribunalul Sălaj 

- Tribunalul Suceava 

- Tribunalul Tulcea 

- Tribunalul Vâlcea 

- Tribunalul Vaslui 

- Tribunalul Vrancea 

25. Cauze având ca obiect desfacerea căsătoriei prin divorţ, pronunţate de judecătorii: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Judecătoria Alexandria 

- Judecătoria Bacău 

- Judecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Bocşa 

- Judecătoria Cernavodă 

- Judecătoria Comana 

- Judecătoria Găeşti 

- Judecătoria Galaţi 

- Judecătoria Gheorgheni 

- Judecătoria Gherla 

- Judecătoria Gurahonţ 

- Judecătoria Huşi 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria Lieşti 

- Judecătoria Moldova Nouă 

- Judecătoria Paşcani 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 

- Judecătoria Scorniceşti 

- Judecătoria Urlaţi 

26. Apeluri împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în cauze având ca obiect desfacerea 

căsătoriei prin divorţ: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Braşov 

- Tribunalul Mureş 

27. Cauze având ca obiect constatatrea nulităţii sau anularea căsătoriei, pronunţate de judecătorii: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Judecătoria Agnita 

- Judecătoria Aiud 

- Judecătoria Alba Iulia 

- Judecătoria Alesd 

- Judecătoria Avrig 

- Judecătoria Babadag 

- Judecătoria Bacău 

- Judecătoria Baia de Aramă 

- Judecătoria Bălceşti 

- Judecătoria Balş 

- Judecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bârlad 
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- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Beclean 

- Judecătoria Beiuş 

- Judecătoria Bicaz 

- Judecătoria Bistriţa 

- Judecătoria Blaj 

- Judecătoria Bocşa 

- Judecătoria Botoşani 

- Judecătoria Bozovici 

- Judecătoria Brad 

- Judecătoria Brezoi 

- Judecătoria Buftea 

- Judecătoria Buhuşi 

- Judecătoria Calafat 

- Judecătoria Câmpeni 

- Judecătoria Câmpina 

- Judecătoria Câmpulung 

- Judecătoria Câmpulung Moldovenesc 

- Judecătoria Caracal 

- Judecătoria Carei 

- Judecătoria Cenavodă 

- Judecătoria Chişineu-Criş 

- Judecătoria Cluj-Napoca 

- Judecătoria Comana 

- Judecătoria Constanţa  

- Judecătoria Corabia 

- Judecătoria Costeşti 

- Judecătoria Curtea de Argeş 

- Judecătoria Dărăbani 

- Judecătoria Dej 

- Judecătoria Deta 

- Judecătoria Deva 

- Judecătoria Dorohoi 

- Judecătoria Drăgăşani 

- Judecătoria Dragomireşti 

- Judecătoria Drobeta-Turnu Severin 

- Judecătoria Făgăraş 

- Judecătoria Făget 

- Judecătoria Fălticeni 

- Judecătoria Făurei 

- Judecătoria Feteşti 

- Judecătoria Filiaşi 

- Judecătoria Focşani 

- Judecătoria Găeşti 

- Judecătoria Gheorgheni 

- Judecătoria Gherla 

- Judecătoria Gura Humorului 

- Judecătoria Gurahonţ 

- Judecătoria Hârlău 

- Judecătoria Hârşova 

- Judecătoria Haţeg 

- Judecătoria Horezu 

- Judecătoria Huedin 

- Judecătoria Hunedoara 
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- Judecătoria Huşi 

- Judecătoria Iaşi 

- Judecătoria Însurăţei 

- Judecătoria Întorsura Buzăului 

- Judecătoria Jibou 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria Sectorului 5 

- Judecătoria Lehliu-Gară 

- Judecătoria Lieşti 

- Judecătoria Lipova 

- Judecătoria Luduş 

- Judecătoria Lugoj 

- Judecătoria Măcin 

- Judecătoria Mangalia 

- Judecătoria Marghita 

- Judecătoria Medgidia 

- Judecătoria Mizil 

- Judecătoria Moldova Nouă 

- Judecătoria Moreni 

- Judecătoria Motru 

- Judecătoria Murgeni 

- Judecătoria Năsăud 

- Judecătoria Novaci 

- Judecătoria Olteniţa 

- Judecătoria Oneşti 

- Judecătoria Oradea 

- Judecătoria Orăştie 

- Judecătoria Oraviţa 

- Judecătoria Panciu 

- Judecătoria Paşcani 

- Judecătoria Pătârlagele 

- Judecătoria Petroşani 

- Judecătoria Piteşti 

- Judecătoria Ploieşti 

- Judecătoria Podu Turcului 

- Judecătoria Pogoanele 

- Judecătoaria Pucioasa 

- Judecătoria Răcari 

- Judecătoria Rădăuţi 

- Judecătoria Răducăneni 

- Judecătoria Râmnicu Sărat 

- Judecătoria Râmnicu Vâlcea 

- Judecătoria Reghin 

- Judecătoria Reşiţa 

- Judecătoria Roman 

- Judecătoria Roşiori de Vede 

- Judecătoria Rupea 

- Judecătoria Sălişte 

- Judecătoria Salonta 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 

- Judecătoria Sânnicolau Mare 

- Judecătoria Săveni 

- Judecătoria Scorniceşti 

- Judecătoria Sebeş 
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- Judecătoria Segarcea 

- Judecătoria Sfântu Gheorghe 

- Judecătoria Sibiu 

- Judecătoria Sighişoara 

- Judecătoria Sinaia 

- Judecătoria Slatina 

- Judecătoria Şomcuţa Mare 

- Judecătoria Strehaia 

- Judecătoria Târgovişte 

- Judecătoria Târgu Bujor 

- Judecătoria Cărbuneşti 

- Judecătoria Târgu Lăpuş 

- Judecătoria Târgu Mureş 

- Judecătoria Târgu Secuiesc 

- Judecătoria Târgu-Neamţ 

- Judecătoria Târnăveni 

- Judecătoria Topliţa 

- Judecătoria Topoloveni 

- Judecătoria Turnu Măgurele 

- Judecătoria Urlaţi 

- Judecătoria Vălenii de Munte 

- Judecătoria Vânju Mare 

- Judecătoria Vaslui 

- Judecătoria Vatra Dornei 

- Judecătoria Videle 

- Judecătoria Vişeu de Sus 

- Judecătoria Zalău 

- Judecătoria Zărneşti 

- Judecătoria Zimnicea 

28. Apeluri împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în cauze având ca obiect constatarea 

nulităţii sau anularea căsătoriei: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Alba Iulia 

- Tribunalul Arad 

- Tribunalul Argeş 

- Tribunalul Bacău 

- Tribunalul Bihor 

- Tribunalul Bistriţa-Năsăud 

- Tribunalul Botoşani 

- Tribunalul Brăila 

- Tribunalul Braşov 

- Tribunalul Buzău 

- Tribunalul Călăraşi 

- Tribunalul Caraş-Severin 

- Tribunalul Cluj 

- Tribunalul Constanţa 

- Tribunalul Covasna 

- Tribunalul Dâmboviţa 

- Tribunalul Dolj 

- Tribunalul Galaţi 

- Tribunalul Giurgiu 

- Tribunalul Gorj 

- Tribunalul Harghita 
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- Tribunalul Hunedoara 

- Tribunalul Iaşi 

- Tribunalul Mehedinţi 

- Tribunalul Mureş 

- Tribunalul Neamţ 

- Tribunalul Olt 

- Tribunalul Prahova 

- Tribunalul Sălaj 

- Tribunalul Satu Mare 

- Tribunalul Sibiu 

- Tribunalul Suceava 

- Tribunalul Teleorman 

- Tribunalul Timiş 

- Tribunalul Tulcea 

- Tribunalul Vâlcea 

- Tribunalul Vaslui 

29. Cereri având ca obiect acţiuni în evacuare în materie civilă soluţionate în primă instanţă de 

judecătorii: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Judecătoria Avrig 

- Juecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Bocşa 

- Judecătoria Brăila 

- Judecătoria Cernavodă 

- Judecătoria Comana 

- Judecătoria Făurei 

- Judecătoria Haţeg 

- Judecătoria Însurăţei 

- Judecătoria Întrosura Buzăului 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria Piatra-Neamţ 

- Judecătoria Răcari 

- Judecătoria Reşiţa 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 

- Judecătoria Scorniceşti 

- Judecătoria Urlaţi 

30. Cereri având ca obiect acţiuni în evacuare în materie civilă soluţionate în apel de tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Brăila 

- Tribunalul Mureş 

- Tribunalul Satu Mare 

31. Cereri pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare în procese penale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Alba Iulia 

- Tribunalul Braşov 

- Tribunalul Călăraşi 

- Tribunalul Caraş-Severin 

- Tribunalul Cluj 

- Tribunalul Covasna 

- Tribunalul Dâmboviţa 

- Tribunalul Dolj 
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- Tribunalul Galaţi 

- Tribunalul Harghita 

- Tribunalul Hunedoara 

- Tribunalul Ialomiţa 

- Tribunalul Iaşi 

- Tribunalul Mehedinţi 

- Tribunalul Mureş 

- Tribunalul Satu Mare 

- Tribunalul Sibiu 

- Tribunalul Suceava 

- Tribunalul Timiş 

- Tribunalul Tulcea 

- Tribunalul Vâlcea 

- Tribunalul Vrancea 

32. Apeluri în cauze privind cereri pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare în procese 

penale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Curtea de Apel Alba Iulia 

- Curtea de Apel Suceava 

- Curtea de Apel Cluj 

- Curtea de Apel Craiova 

33. Cauze având ca obiect încredinţarea minorului: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Judecătoria Alexandria 

- Judecătoria Bacău 

- Judecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Bocşa 

- Judecătoria Cernavodă 

- Judecătoria Comana 

- Judecătoria Gherla 

- Judecătoria Gurahonţ 

- Judecătoria Huşi 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria Moldova Nouă 

- Judecătoria Paşcani 

- Judecătoria Podu Turcului 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 

- Judecătoria Scorniceşti 

- Judecătoria Urlaţi 

34. Apeluri împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în cauze având ca obiect încredinţarea 

minorului: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Brăila 

- Tribunalul Braşov 

- Tribunalul Mureş 

35. Recursuri împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale, ca instanţe de apel, în cauze având ca 

obiect încredinţarea minorului: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Curtea de Apel Iaşi 

36. Cereri formulate pe cale principală având ca obiect pensii de întreţinere: 
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Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Judecătoria Adjud 

- Judecătoria Băileşti 

- Judecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Bocşa 

- Judecătoria Brezoi 

- Judecătoria Buhuşi 

- Judecătoria Calafat 

- Judecătoria Câmpeni 

- Judecătoria Cernavodă 

- Judecătoria Comana 

- Judecătoria Dorohoi 

- Judecătoria Dragomireşti 

- Judecătoria Făget 

- Judecătoria Gura Humorului 

- Judecătoria Gurahonţ 

- Judecătoria Hârşova 

- Judecătoria Huşi 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria sectorului 2 

- Judecătoria Lieşti 

- Judecătoria Măcin 

- Judecătoria Mediaş 

- Judecătoria Mizil 

- Judecătoria Ploieşti 

- Judecătoria Pogoanele 

- Judecătoria Râmnicu Sărat 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 

- Judecătoria Scorniceşti 

- Judecătoria Segarcea 

- Judecătoria Sibiu 

- Judecătoria Turnu Măgurele 

- Judecătoria Urlaţi 

- Judecătoria Videle 

37. Cauzele privind cereri în materie de proprietate intelectuală, pronunţate în primă instanţă de 

tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Braşov 

- Tribunalul Călăraşi 

- Tribunalul Caraş-Severin 

- Tribunalul Dolj 

- Tribunalul Giurgiu 

- Tribunalul Hunedoara 

- Tribunalul Ialomiţa 

- Tribunalul Mehedinţi 

- Tribunalul Mureş 

- Tribunalul Sălaj 

- Tribunalul Satu Mare 

- Tribunalul Sibiu 

- Tribunalul Suceava 

- Tribunalul Teleorman 

- Tribunalul Timiş 
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- Tribunalul Tulcea 

- Tribunalul Vaslui 

38. Apeluri în cauze privind cereri în materie de proprietate intelectuală, pronunţate de curţi de apel: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Curtea de Apel Bacău 

- Curtea de Apel Suceava 

- Curtea de Apel Timişoara 

39. Cauze de divorţ prin acordul părţilor (fără copii minori): 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Judecătoria Alba Iulia 

- Judecătoria Alesd 

- Judecătoria Bălceşti 

- Judecătoria Balţ 

- Judecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bârlad 

- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Beclean 

- Judecătoria Bicaz 

- Judecătoria Blaj 

- Judecătoria Bocşa 

- Juedcătoria Bozovici 

- Judecătoria Brezoi 

- Judecătoria Buhuşi 

- Judecătoria Caracal 

- Judecătoria Cernavodă 

- Judecătoria Comana 

- Judecătoria Costeşti 

- Judecătoria Drăgăşani 

- Judecătoria Dragomireşti 

- Judecătoria Făget 

- Judecătoria Ineu 

- Judecătoria Însurăţei 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria Lehliu-Gară 

- Judecătoria Lieşti 

- Judecătoria Mizil 

- Judecătoria Moldova-Nouă 

- Judecătoria Moreni 

- Judecătoria Năsăud 

- Judecătoria Novaci 

- Judecătoria Oraviţa 

- Judecătoria Paşcani 

- Judecătoria Podu Turcului 

- Judecătoria Pogoanele 

- Judecătoria Râmnicu Vâlcea 

- Judecătoria Reghin 

- Judecătoria Roman 

- Judecătoria Rupea 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 

- Judecătoria Sânnicolau Mare 

- Judecătoria Săveni 

- Judecătoria Scorniceşti 

- Judecătoria Segarcea 
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- Judecătoria Slatina 

- Judecătoria Şomcuţa Mare 

- Judecătoria Târgu Cărbuneşti 

- Judecătoria Târgu Jiu 

- Judecătoria Târgu Lăpuş 

- Judecătoria Topoloveni 

- Judecătoria Turnu Măgurele 

- Judecătoria Urlaţi 

- Judecătoria Videle 

- Judecătoria Zimnicea 

40. Acţiuni în anularea sentinţelor arbitrale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Curtea de Apel Cluj 

- Curtea de Apel Târgu Mureş 

41. Contestaţii la executare, judecate în primă instanţă de judecătorii: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Judecătoria Adjud 

- Judecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Bicaz 

- Judecătoria Bocşa 

- Judecătoria Cernavodă 

- Judecătoria Comana 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria Pogoanele 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 

- Judecătoria Scorniceşti 

- Judecătoria Urlaţi 

42. Apeluri împotriva hotărârilor pronunţate de prima instanţă în materia contestaţiei la executare: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Arad 

- Tribunalul Bistriţa-Năsăud 

- Tribunalul Brăila 

- Tribunalul Călăraşi 

- Tribunalul Caraş-Severin 

- Tribunalul Covasna 

- Tribunalul Dolj 

- Tribunalul Gorj 

- Tribunalul Hunedoara 

- Tribunalul Ialomiţa 

- Tribunalul Iaşi 

- Tribualul Maramureş 

- Tribunalul Mehedinţi 

- Tribunalul Mureş 

- Tribunalul Tulcea 

- Tribunalul Vrancea 

43. Recursuri împotriva hotărârilor pronunţate de primă instanţă în materia contestaţiei la executare: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Curtea de Apel Braşov 

- Curtea de Apel Cluj 

- Curtea de Apel Iaşi 
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44. Cereri de învestire cu formulă executorie a titlurilor executorii: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Judecătoria Agnita 

- Judecătoria Bacău 

- Judecătoria Balş 

- Judecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bârlad 

- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Bicaz 

- Judecătoria Bocşa 

- Judecătoria Bozovici 

- Judecătoria Buftea 

- Judecătoria Călăraşi 

- Judecătoria Câmpina 

- Judecătoria Caracal 

- Judecătoria Cernavodă 

- Judecătoria Chişineu-Criş 

- Judecătoria  Comana 

- Judecătoria Cornetu 

- Judecătoria Făurei 

- Judecătoria Focşani 

- Judecătoria Galaţi 

- Judecătoria Huşi 

- Judecătoria Ineu 

- Judecătoria Însurăţei 

- Judecătoria Întorsura Buzăului 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria sectorului 3 

- Judecătoria sectorului 5 

- Judecătoria Lehliu-Gară 

- Judecătoria Lieşti 

- Judecătoria Luduş 

- Judecătoria Mediaş 

- Judecătoria Mizil 

- Judecătoria Murgeni 

- Judecătoria Olteniţa 

- Judecătoria Orviţa 

- Judecătoria Panciu 

- Judecătoria Pătârlagele 

- Judecătoria Ploieşti 

- Judecătoria Pogoanele 

- Judecătoria Pucioasa 

- Judecătoria Sălişte 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 

- Judecătoria Sânnicolau Mare 

- Judecătoria Satu Mare 

- Judecătoria Scorniceşti 

- Judecătoria Sibiu 

- Judecătoria Sinaia 

- Judecătoria Şomcuţa Mare 

- Judecătoria Urlaţi 

- Judecătoria Vaslui 

- Judecătoria Zalău 
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45. Recursuri împotriva hotărârilor pronunţate cu privire la cereri de învestire cu formulă executorie a 

titlurilor executorii: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Alba Iulia 

- Tribunalul Arad 

- Tribunalul Argeş 

- Tribunalul Bihor 

- Tribunalul Bistriţa-Năsăud 

- Tribunalul Botoşani 

- Tribunalul Buzău 

- Tribunalul Dolj 

- Tribunalul Galaţi 

- Tribunalul Gorj 

- Tribunalul Maramureş 

- Tribunalul Mehedinţi 

- Tribunalul Mureş 

- Tribunalul Neamţ 

- Tribunalul Olt 

- Tribunalul Sălaj 

- Tribunalul Satu Mare 

- Tribunalul Tulcea 

- Tribunalul Vâlcea 

II. Penal 

1. Cauze penale având ca obiect art.201 CP (întreruperea cursului sarcinii), judecate în fond de 

judecătorii: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Judecătoria Adjud 

- Judecătoria Agnita 

- Judecătoria Aiud 

- Judecătoria Alba Iulia 

- Juedcătoria Alesd 

- Judecătoria Alexandria 

- Judecătoria Arad 

- Judecătoria Avrig 

- Judecătoria Babadag 

- Judecătoria Bacău 

- Judecătoria Baia de Aramă 

- Judecătoria Băileşti 

- Judecătoria Bălceşti 

- Judecătoria Balş 

- Judecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bârlad 

- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Beclean 

- Judecătoria Beiuş 

- Judecătoria Bicaz 

- Judecătoria Bistriţa 

- Judecătoria Blaj 

- Judecătoria Bocşa 

- Judecătoria Botoşani 

- Judecătoria Bozovici 

- Judecătoria Brad 
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- Judecătoria Brăila 

- Judecătoria Braşov 

- Judecătoria Brezoi 

- Judecătoria Buftea 

- Judecătoria Buhuşi 

- Judecătoria Buzău 

- Judecătoria Calafat 

- Judecătoria Călăraşi 

- Judecătoria Câmpeni 

- Judecătoria Câmpina 

- Judecătoria Câmpulung 

- Judecătoria Câmulung Moldovenesc 

- Judecătoria Caracal 

- Judecătoria Caransebeş 

- Judecătoria Carei 

- Judecătoria Cernavodă 

- Judecătoria Chişineu-Criş 

- Judecătoria Cluj-Napoca 

- Judecătoria Comana 

- Judecătoria Constanţa 

- Judecătoria Corabia 

- Judecătoria Cornetu 

- Judecătoria Costeşti 

- Judecătoria Curtea de Argeş 

- Judecătoria Dărăbani 

- Judecătoria Dej 

- Judecătoria Deta 

- Judecătoria Deva 

- Judecătoria Dorohoi 

- Judecătoria Drăgăşani 

- Judecătoria Dragomireşti 

- Judecătoria Drobeta Turnu Severin 

- Judecătoria Făgăraş 

- Judecătoria Făget 

- Judecătoria Fălticeni 

- Judecătoria Făurei 

- Judecătoria Feteşti 

- Judecătoria Filiaşi 

- Judecătoria Focşani 

- Judecătoria Găeşti 

- Judecătoria Galaţi 

- Judecătoria Gheorgheni 

- Judecătoria Gherla 

- Judecătoria Gura Humorului 

- Judecătoria Gurahonţ 

- Judecătoria Hârlău 

- Judecătoria Hârşova 

- Judecătoria Haţeg 

- Judecătoria Horezu 

- Judecătoria Huedin 

- Judecătoria Hunedoara 

- Judecătoria Huşi 

- Judecătoria Iaşi 

- Judecătoria Ineu 



 

 

621 

 

 

- Judecătoria Însurăţei 

- Judecătoria Întorsura Buzăului 

- Judecătoria Jibou 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria Lehliu-Gară 

- Judecătoria Lieşti 

- Judecătoria Lipova 

- Judecătoria Luduş 

- Judecătoria Lugoj 

- Judecătoria Măcin 

- Judecătoria Mangalia 

- Judecătoria Marghita 

- Judecătoria Medgidia 

- Judecătoria Mediaş 

- Judecătoria Miercurea-Ciuc 

- Judecătoria Mizil 

- Judecătoria Moineşti 

- Judecătoria Moldova Nouă 

- Judecătoria Moreni 

- Judecătoria Motru 

- Judecătoria Murgeni 

- Judecătoria Năsăud 

- Judecătoria Novaci 

- Judecătoria Odorheiu Secuiesc 

- Judecătoria Olteniţa 

- Judecătoria Oneşti 

- Judecătoria Oradea 

- Judecătoria Orăştie 

- Judecătoria Oraviţa 

- Judecătoria Orşova 

- Judecătoria Panciu 

- Judecătoria Paşcani 

- Judecătoria Pătârlagele 

- Judecătoria Petroşani 

- Judecătoria Piatra-Neamţ 

- Judecătoria Piteşti 

- Judecătoria Ploieşti 

- Judecătoria Podu Turcului 

- Judecătoria Pogoanele 

- Judecătoria Pucioasa 

- Judecătoria Răcari 

- Judecătoria Rădăuţi 

- Judecătoria Răducăneni 

- Judecătoria Râmnicu Sărat 

- Judecătoria Râmnicu Vâlcea 

- Judecătoria Reghin 

- Judecătoria Reşiţa 

- Judecătoria Roman 

- Judecătoria Roşiori de Vede 

- Judecătoria Rupea 

- Judecătoria Sălişte 

- Judecătoria Salonta 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 

- Judecătoria Sânnicolau Mare 
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- Judecătoria Satu Mare 

- Judecătoria Săveni 

- Judecătoria Scorniceşti 

- Judecătoria Sebeş 

- Judecătoria Sfântu Gheorghe 

- Judecătoria Sighetu Marmaţiei 

- Judecătoria Sighişoara 

- Judecătoria Sinaia 

- Judecătoria Slatina 

- Judecătoria Slobozia 

- Judecătoria Şomcuţa Mare 

- Judecătoria Strehaia 

- Judecătoria Târgovişte 

- Judecătoria Târgu Bujor 

- Judecătoria Târgu Cărbuneşti 

- Judecătoria Târgu Jiu 

- Judecătoria Târgu Lăpuş 

- Judecătoria Târgu Mureş 

- Judecătoria Târgu Secuiesc 

- Judecătoria Târgu Neamţ 

- Judecătoria Târnăveni 

- Judecătoria Tecuci 

- Judecătoria Timişoara 

- Judecătoria Topliţa 

- Judecătoria Topoloveni 

- Judecătoria Tulcea 

- Judecătoria Turda 

- Judecătoria Turnu Măgurele 

- Judecătoria Urlaţi 

- Judecătoria Urziceni 

- Judecătoria Vălenii de Munte 

- Judecătoria Vânju Mare 

- Judecătoria Vaslui 

- Judecătoria Vatra Dornei 

- Judecătoria Videle 

- Judecătoria Vişeu de Sus 

- Judecătoria Zărneşti 

- Judecătoria Zimnicea 

- Judecătoria Sectorului 1 

- Judecătoria Sectorului 2 

- Judecătoria Sectorului 3 

- Judecătoria Sectorului 5 

- Judecătoria Sectorului 6 

2. Cauze penale având ca obiect art.223 CP (hărţuirea sexuală), judecate în fond de judecătorii: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Judecătoria Adjud 

- Judecătoria Agnita 

- Judecătoria Aiud 

- Judecătoria Alba Iulia 

- Juedcătoria Alesd 

- Judecătoria Alexandria 

- Judecătoria Arad 

- Judecătoria Avrig 
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- Judecătoria Babadag 

- Judecătoria Bacău 

- Judecătoria Baia de Aramă 

- Judecătoria Băileşti 

- Judecătoria Bălceşti 

- Judecătoria Balş 

- Judecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bârlad 

- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Beclean 

- Judecătoria Beiuş 

- Judecătoria Bicaz 

- Judecătoria Bistriţa 

- Judecătoria Blaj 

- Judecătoria Bocşa 

- Judecătoria Botoşani 

- Judecătoria Bozovici 

- Judecătoria Brad 

- Judecătoria Braşov 

- Judecătoria Brezoi 

- Judecătoria Buftea 

- Judecătoria Buhuşi 

- Judecătoria Buzău 

- Judecătoria Calafat 

- Judecătoria Călăraşi 

- Judecătoria Câmpeni 

- Judecătoria Câmpina 

- Judecătoria Câmpulung 

- Judecătoria Câmulung Moldovenesc 

- Judecătoria Caracal 

- Judecătoria Caransebeş 

- Judecătoria Carei 

- Judecătoria Cernavodă 

- Judecătoria Chişineu-Criş 

- Judecătoria Cluj-Napoca 

- Judecătoria Comana 

- Judecătoria Constanţa 

- Judecătoria Corabia 

- Judecătoria Cornetu 

- Judecătoria Costeşti 

- Judecătoria Curtea de Argeş 

- Judecătoria Dărăbani 

- Judecătoria Dej 

- Judecătoria Deta 

- Judecătoria Deva 

- Judecătoria Dorohoi 

- Judecătoria Drăgăşani 

- Judecătoria Dragomireşti 

- Judecătoria Drobeta Turnu Severin 

- Judecătoria Făgăraş 

- Judecătoria Făget 

- Judecătoria Fălticeni 

- Judecătoria Făurei 

- Judecătoria Feteşti 
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- Judecătoria Filiaşi 

- Judecătoria Focşani 

- Judecătoria Găeşti 

- Judecătoria Galaţi 

- Judecătoria Gheorgheni 

- Judecătoria Gherla 

- Judecătoria Gura Humorului 

- Judecătoria Gurahonţ 

- Judecătoria Hârlău 

- Judecătoria Hârşova 

- Judecătoria Haţeg 

- Judecătoria Horezu 

- Judecătoria Huedin 

- Judecătoria Hunedoara 

- Judecătoria Huşi 

- Judecătoria Iaşi 

- Judecătoria Ineu 

- Judecătoria Însurăţei 

- Judecătoria Întorsura Buzăului 

- Judecătoria Jibou 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria Lehliu-Gară 

- Judecătoria Lieşti 

- Judecătoria Lipova 

- Judecătoria Luduş 

- Judecătoria Lugoj 

- Judecătoria Măcin 

- Judecătoria Mangalia 

- Judecătoria Marghita 

- Judecătoria Medgidia 

- Judecătoria Mediaş 

- Judecătoria Miercurea-Ciuc 

- Judecătoria Mizil 

- Judecătoria Moineşti 

- Judecătoria Moldova Nouă 

- Judecătoria Moreni 

- Judecătoria Motru 

- Judecătoria Murgeni 

- Judecătoria Năsăud 

- Judecătoria Novaci 

- Judecătoria Odorheiu Secuiesc 

- Judecătoria Olteniţa 

- Judecătoria Oneşti 

- Judecătoria Oradea 

- Judecătoria Orăştie 

- Judecătoria Oraviţa 

- Judecătoria Orşova 

- Judecătoria Panciu 

- Judecătoria Paşcani 

- Judecătoria Pătârlagele 

- Judecătoria Petroşani 

- Judecătoria Piatra-Neamţ 

- Judecătoria Piteşti 

- Judecătoria Ploieşti 
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- Judecătoria Podu Turcului 

- Judecătoria Pogoanele 

- Judecătoria Pucioasa 

- Judecătoria Răcari 

- Judecătoria Rădăuţi 

- Judecătoria Răducăneni 

- Judecătoria Râmnicu Sărat 

- Judecătoria Râmnicu Vâlcea 

- Judecătoria Reghin 

- Judecătoria Reşiţa 

- Judecătoria Roman 

- Judecătoria Roşiori de Vede 

- Judecătoria Rupea 

- Judecătoria Sălişte 

- Judecătoria Salonta 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 

- Judecătoria Sânnicolau Mare 

- Judecătoria Satu Mare 

- Judecătoria Săveni 

- Judecătoria Scorniceşti 

- Judecătoria Sebeş 

- Judecătoria Segarcea 

- Judecătoria Sfântu Gheorghe 

- Judecătoria Sibiu 

- Judecătoria Sighetu Marmaţiei 

- Judecătoria Sighişoara 

- Judecătoria Sinaia 

- Judecătoria Slatina 

- Judecătoria Slobozia 

- Judecătoria Şomcuţa Mare 

- Judecătoria Strehaia 

- Judecătoria Târgovişte 

- Judecătoria Târgu Bujor 

- Judecătoria Târgu Cărbuneşti 

- Judecătoria Târgu Jiu 

- Judecătoria Târgu Lăpuş 

- Judecătoria Târgu Mureş 

- Judecătoria Târgu Secuiesc 

- Judecătoria Târgu Neamţ 

- Judecătoria Târnăveni 

- Judecătoria Tecuci 

- Judecătoria Timişoara 

- Judecătoria Topliţa 

- Judecătoria Topoloveni 

- Judecătoria Tulcea 

- Judecătoria Turda 

- Judecătoria Turnu Măgurele 

- Judecătoria Urlaţi 

- Judecătoria Urziceni 

- Judecătoria Vălenii de Munte 

- Judecătoria Vânju Mare 

- Judecătoria Vaslui 

- Judecătoria Vatra Dornei 

- Judecătoria Videle 
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- Judecătoria Vişeu de Sus 

- Judecătoria Zărneşti 

- Judecătoria Zimnicea 

- Judecătoria Sectorului 1 

- Judecătoria Sectorului 2 

- Judecătoria Sectorului 3 

- Judecătoria Sectorului 5 

- Judecătoria Sectorului 6 

3. Cauze penale având ca obiect art.254 CP (distrugerea calificată), judecate în fond de judecătorii: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Judecătoria Agnita 

- Judecătoria Aiud 

- Judecătoria Alba Iulia 

- Judecătoria Avrig 

- Judecătoria Baia de Aramă 

- Judecătoria Bălceşti 

- Judecătoria Balş 

- Judecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bârlad 

- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Blaj 

- Judecătoria Bocşa 

- Judecătoria Bozovici 

- Judecătoria Brad 

- Judecătoria Brăila 

- Judecătoria Braşov 

- Judecătoria Brezoi 

- Judecătoria Buftea 

- Judecătoria Buhuşi 

- Judecătoria Câmpeni 

- Judecătoria Câmpina 

- Judecătoria Câmpulung 

- Judecătoria Câmulung Moldovenesc 

- Judecătoria Caransebeş 

- Judecătoria Carei 

- Judecătoria Cernavodă 

- Judecătoria Cluj-Napoca 

- Judecătoria Comana 

- Judecătoria Constanţa 

- Judecătoria Corabia 

- Judecătoria Cornetu 

- Judecătoria Costeşti 

- Judecătoria Curtea de Argeş 

- Judecătoria Deta 

- Judecătoria Dorohoi 

- Judecătoria Drăgăşani 

- Judecătoria Dragomireşti 

- Judecătoria Făget 

- Judecătoria Fălticeni 

- Judecătoria Făurei 

- Judecătoria Feteşti 

- Judecătoria Filiaşi 

- Judecătoria Gura Humorului 
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- Judecătoria Gurahonţ 

- Judecătoria Haţeg 

- Judecătoria Iaşi 

- Judecătoria Ineu 

- Judecătoria Însurăţei 

- Judecătoria Întorsura Buzăului 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria Lipova 

- Judecătoria Măcin 

- Judecătoria Marghita 

- Judecătoria Mediaş 

- Judecătoria Moldova Nouă 

- Judecătoria Moreni 

- Judecătoria Motru 

- Judecătoria Năsăud 

- Judecătoria Novaci 

- Judecătoria Oneşti 

- Judecătoria Oradea 

- Judecătoria Orăştie 

- Judecătoria Piteşti 

- Judecătoria Ploieşti 

- Judecătoria Podu Turcului 

- Judecătoria Pogoanele 

- Judecătoria Pucioasa 

- Judecătoria Răcari 

- Judecătoria Râmnicu Vâlcea 

- Judecătoria Reghin 

- Judecătoria Reşiţa 

- Judecătoria Roman 

- Judecătoria Roşiori de Vede 

- Judecătoria Sălişte 

- Judecătoria Salonta 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 

- Judecătoria Sânnicolau Mare 

- Judecătoria Satu Mare 

- Judecătoria Scorniceşti 

- Judecătoria Sighişoara 

- Judecătoria Slatina 

- Judecătoria Slobozia 

- Judecătoria Şomcuţa Mare 

- Judecătoria Strehaia 

- Judecătoria Târgu Bujor 

- Judecătoria Târgu Jiu 

- Judecătoria Târgu Lăpuş 

- Judecătoria Târgu Mureş 

- Judecătoria Târgu Secuiesc 

- Judecătoria Târgu Neamţ 

- Judecătoria Tecuci 

- Judecătoria Timişoara 

- Judecătoria Topoloveni 

- Judecătoria Tulcea 

- Judecătoria Urlaţi 

- Judecătoria Vălenii de Munte 

- Judecătoria Vânju Mare 



 

 

628 

 

 

- Judecătoria Vatra Dornei 

- Judecătoria Videle 

- Judecătoria Sectorului 1 

- Judecătoria Sectorului 2 

- Judecătoria Sectorului 5 

- Judecătoria Sectorului 6 

4. Cauze penale având ca obiect art.288 CP (neexecutarea sancţiunilor penale), judecate în fond de 

judecătorii: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Judecătoria Agnita 

- Judecătoria Aiud 

- Juedcătoria Alesd 

- Judecătoria Alexandria 

- Judecătoria Arad 

- Judecătoria Avrig 

- Judecătoria Babadag 

- Judecătoria Bacău 

- Judecătoria Băileşti 

- Judecătoria Balş 

- Judecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Beiuş 

- Judecătoria Blaj 

- Judecătoria Bocşa 

- Judecătoria Bozovici 

- Judecătoria Brăila 

- Judecătoria Brezoi 

- Judecătoria Buftea 

- Judecătoria Buzău 

- Judecătoria Calafat 

- Judecătoria Călăraşi 

- Judecătoria Câmpina 

- Judecătoria Caransebeş 

- Judecătoria Carei 

- Judecătoria Cernavodă 

- Judecătoria Chişineu-Criş 

- Judecătoria Comana 

- Judecătoria Cornetu 

- Judecătoria Curtea de Argeş 

- Judecătoria Dărăbani 

- Judecătoria Dej 

- Judecătoria Deta 

- Judecătoria Dorohoi 

- Judecătoria Drăgăşani 

- Judecătoria Drobeta Turnu Severin 

- Judecătoria Făgăraş 

- Judecătoria Fălticeni 

- Judecătoria Făurei 

- Judecătoria Feteşti 

- Judecătoria Filiaşi 

- Judecătoria Gheorgheni 

- Judecătoria Gherla 

- Judecătoria Gurahonţ 
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- Judecătoria Hârşova 

- Judecătoria Haţeg 

- Judecătoria Huedin 

- Judecătoria Huşi 

- Judecătoria Iaşi 

- Judecătoria Ineu 

- Judecătoria Însurăţei 

- Judecătoria Întorsura Buzăului 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria Lehliu-Gară 

- Judecătoria Lieşti 

- Judecătoria Lipova 

- Judecătoria Luduş 

- Judecătoria Lugoj 

- Judecătoria Măcin 

- Judecătoria Mangalia 

- Judecătoria Medgidia 

- Judecătoria Mediaş 

- Judecătoria Mizil 

- Judecătoria Moldova Nouă 

- Judecătoria Murgeni 

- Judecătoria Olteniţa 

- Judecătoria Oneşti 

- Judecătoria Oradea 

- Judecătoria Orăştie 

- Judecătoria Orşova 

- Judecătoria Paşcani 

- Judecătoria Piatra-Neamţ 

- Judecătoria Piteşti 

- Judecătoria Ploieşti 

- Judecătoria Podu Turcului 

- Judecătoria Pogoanele 

- Judecătoria Răcari 

- Judecătoria Răducăneni 

- Judecătoria Râmnicu Sărat 

- Judecătoria Râmnicu Vâlcea 

- Judecătoria Reghin 

- Judecătoria Reşiţa 

- Judecătoria Roşiori de Vede 

- Judecătoria Rupea 

- Judecătoria Sălişte 

- Judecătoria Salonta 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 

- Judecătoria Sânnicolau Mare 

- Judecătoria Satu Mare 

- Judecătoria Săveni 

- Judecătoria Scorniceşti 

- Judecătoria Sebeş 

- Judecătoria Sfântu Gheorghe 

- Judecătoria Sighişoara 

- Judecătoria Sinaia 

- Judecătoria Slatina 

- Judecătoria Slobozia 

- Judecătoria Şomcuţa Mare 
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- Judecătoria Strehaia 

- Judecătoria Târgovişte 

- Judecătoria Târgu Bujor 

- Judecătoria Târgu Mureş 

- Judecătoria Târgu Secuiesc 

- Judecătoria Târgu Neamţ 

- Judecătoria Târnăveni 

- Judecătoria Tecuci 

- Judecătoria Topliţa 

- Judecătoria Tulcea 

- Judecătoria Turnu Măgurele 

- Judecătoria Urlaţi 

- Judecătoria Urziceni 

- Judecătoria Vânju Mare 

- Judecătoria Vatra Dornei 

- Judecătoria Videle 

- Judecătoria Zimnicea 

- Judecătoria Sectorului 1 

- Judecătoria Sectorului 3 

- Judecătoria Sectorului 5 

5. Cauze penale având ca obiect art.291 CP (traficul de influenţă), judecate în fond de tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Braşov 

- Tribunalul Caraş Severin 

- Tribunalul Harghita 

- Tribunalul Mureş 

- Tribunalul Sălaj 

6. Cauze penale având ca obiect art.293-294 CP (Luarea şi darea de mită), judecate în fond de 

tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Mureş 

7. Cauze penale având ca obiect art.304 CP (divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau 

nepublice), judecate în fond de judecătorii: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Judecătoria Adjud 

- Judecătoria Agnita 

- Judecătoria Aiud 

- Judecătoria Alba Iulia 

- Judecătoria Alesd 

- Judecătoria Alexandria 

- Judecătoria Arad 

- Judecătoria Avrig 

- Judecătoria Babadag 

- Judecătoria Bacău 

- Judecătoria Baia de Aramă 

- Judecătoria Băileşti 

- Judecătoria Bălceşti 

- Judecătoria Balş 

- Judecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bârlad 

- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Beclean 
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- Judecătoria Beiuş 

- Judecătoria Bicaz 

- Judecătoria Bistriţa 

- Judecătoria Blaj 

- Judecătoria Bocşa 

- Judecătoria Botoşani 

- Judecătoria Bozovici 

- Judecătoria Brad 

- Judecătoria Brăila 

- Judecătoria Braşov 

- Judecătoria Brezoi 

- Judecătoria Buftea 

- Judecătoria Buhuşi 

- Juedcătoria Buzău 

- Judecătoria Calafat 

- Judecătoria Călăraşi 

- Judecătoria Câmpeni 

- Judecătoria Câmpina 

- Judecătoria Câmpulung 

- Judecătoria Câmulung Moldovenesc 

- Judecătoria Caracal 

- Judecătoria Caransebeş 

- Judecătoria Carei 

- Judecătoria Cernavodă 

- Judecătoria Chişineu-Criş 

- Judecătoria Cluj-Napoca 

- Judecătoria Comana 

- Judecătoria Constanţa 

- Judecătoria Corabia 

- Judecătoria Cornetu 

- Judecătoria Costeşti 

- Judecătoria Curtea de Argeş 

- Judecătoria Dărăbani 

- Judecătoria Dej 

- Judecătoria Deta 

- Judecătoria Deva 

- Judecătoria Dorohoi 

- Judecătoria Drăgăşani 

- Judecătoria Dragomireşti 

- Juecătoria Drobeta Turnu Severin 

- Judecătoria Făgăraş 

- Judecătoria Făget 

- Judecătoria Fălticeni 

- Judecătoria Făurei 

- Judecătoria Feteşti 

- Judecătoria Filiaşi 

- Judecătoria Focşani 

- Judecătoria Găeşti 

- Judecătoria Galaţi 

- Judecătoria Gheorgheni 

- Judecătoria Gherla 

- Judecătoria Gura Humorului 

- Judecătoria Gurahonţ 

- Judecătoria Hârlău 
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- Judecătoria Haţeg 

- Judecătoria Horezu 

- Judecătoria Huedin 

- Judecătoria Hunedoara 

- Judecătoria Huşi 

- Judecătoria Iaşi 

- Judecătoria Ineu 

- Judecătoria Însurăţei 

- Judecătoria Întorsura Buzăului 

- Judecătoria Jibou 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria Lehliu-Gară 

- Judecătoria Lieşti 

- Judecătoria Lipova 

- Judecătoria Luduş 

- Judecătoria Lugoj 

- Judecătoria Măcin 

- Judecătoria Mangalia 

- Judecătoria Marghita 

- Judecătoria Mediaş 

- Judecătoria Miercurea Ciuc 

- Judecătoria Mizil 

- Judecătoria Moineşti 

- Judecătoria Moldova Nouă 

- Judecătoria Moreni 

- Judecătoria Motru 

- Judecătoria Murgeni 

- Judecătoria Năsăud 

- Judecătoria Novaci 

- Judecătoria Odorheiu Secuiesc 

- Judecătoria Olteniţa 

- Judecătoria Oneşti 

- Judecătoria Oradea 

- Judecătoria Orăştie 

- Judecătoria Oraviţa 

- Judecătoria Orşova 

- Judecătoria Panciu 

- Judecătoria Paşcani 

- Judecătoria Pătârlagele 

- Judecătoria Petroşani 

- Judecătoria Piatra-Neamţ 

- Judecătoria Piteşti 

- Judecătoria Ploieşti 

- Judecătoria Podu Turcului 

- Judecătoria Pogoanele 

- Judecătoria Pucioasa 

- Judecătoria Răcari 

- Judecătoria Rădăuţi 

- Judecătoria Răducăneni 

- Judecătoria Râmnicu Sărat 

- Judecătoria Râmnicu Vâlcea 

- Judecătoria Reghin 

- Judecătoria Reşiţa 

- Judecătoria Roman 
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- Judecătoria Roşiori de Vede 

- Judecătoria Rupea 

- Judecătoria Sălişte 

- Judecătoria Salonta 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 

- Judecătoria Sânnicolau Mare 

- Judecătoria Satu Mare 

- Judecătoria Săveni 

- Judecătoria Scorniceşti 

- Judecătoria Sebeş 

- Judecătoria Segarcea 

- Judecătoria Sfântu Gheorghe 

- Judecătoria Sibiu 

- Judecătoria Sighetu Marmaţiei 

- Judecătoria Sighişoara 

- Judecătoria Sinaia 

- Judecătoria Slatina 

- Judecătoria Slobozia 

- Judecătoria Şomcuţa Mare 

- Judecătoria Strehaia 

- Judecătoria Târgovişte 

- Judecătoria Târgu Bujor 

- Judecătoria Târgu Cărbuneşti 

- Judecătoria Târgu Jiu 

- Judecătoria Târgu Lăpuş 

- Judecătoria Târgu Mureş 

- Judecătoria Târgu Secuiesc 

- Judecătoria Târgu Neamţ 

- Judecătoria Târnăveni 

- Judecătoria Tecuci 

- Judecătoria Timişoara 

- Judecătoria Topliţa 

- Judecătoria Topoloveni 

- Judecătoria Tulcea 

- Judecătoria Turda 

- Judecătoria Turnu Măgurele 

- Judecătoria Urlaţi 

- Judecătoria Urziceni 

- Judecătoria Vălenii de Munte 

- Judecătoria Vânju Mare 

- Judecătoria Vaslui 

- Judecătoria Vatra Dornei 

- Judecătoria Videle 

- Judecătoria Vişeu de Sus 

- Judecătoria Zărneşti 

- Judecătoria Zimnicea 

- Judecătoria Sectorului 1 

- Judecătoria Sectorului 2 

- Judecătoria Sectorului 3 

- Judecătoria Sectorului 5 

- Judecătoria Sectorului 6 

8. Cauze penale având ca obiect art.307 CP (deturnarea de fonduri), judecate în fond de judecătorii: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 
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- Judecătoria Adjud 

- Judecătoria Agnita 

- Judecătoria Aiud 

- Judecătoria Alba Iulia 

- Judecătoria Alesd 

- Judecătoria Alexandria 

- Judecătoria Avrig 

- Judecătoria Babadag 

- Judecătoria Bacău 

- Judecătoria Baia de Aramă 

- Judecătoria Băileşti 

- Judecătoria Bălceşti 

- Judecătoria Balş 

- Judecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bârlad 

- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Beclean 

- Judecătoria Beiuş 

- Judecătoria Bicaz 

- Judecătoria Bistriţa 

- Judecătoria Blaj 

- Judecătoria Bocşa 

- Judecătoria Botoşani 

- Judecătoria Bozovici 

- Judecătoria Brad 

- Judecătoria Brăila 

- Judecătoria Braşov 

- Judecătoria Brezoi 

- Judecătoria Buftea 

- Judecătoria Buhuşi 

- Juedcătoria Buzău 

- Judecătoria Calafat 

- Judecătoria Călăraşi 

- Judecătoria Câmpeni 

- Judecătoria Câmpina 

- Judecătoria Câmpulung 

- Judecătoria Câmulung Moldovenesc 

- Judecătoria Caracal 

- Judecătoria Caransebeş 

- Judecătoria Carei 

- Judecătoria Cernavodă 

- Judecătoria Chişineu-Criş 

- Judecătoria Cluj-Napoca 

- Judecătoria Comana 

- Judecătoria Constanţa 

- Judecătoria Corabia 

- Judecătoria Costeşti 

- Judecătoria Curtea de Argeş 

- Judecătoria Dărăbani 

- Judecătoria Dej 

- Judecătoria Deta 

- Judecătoria Deva 

- Judecătoria Dorohoi 

- Judecătoria Drăgăşani 
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- Judecătoria Dragomireşti 

- Judecătoria Drobeta Turnu Severin 

- Judecătoria Făgăraş 

- Judecătoria Făget 

- Judecătoria Fălticeni 

- Judecătoria Făurei 

- Judecătoria Feteşti 

- Judecătoria Filiaşi 

- Judecătoria Focşani 

- Judecătoria Găeşti 

- Judecătoria Galaţi 

- Judecătoria Gheorgheni 

- Judecătoria Gherla 

- Judecătoria Gura Humorului 

- Judecătoria Gurahonţ 

- Judecătoria Hârlău 

- Judecătoria Hârşova 

- Judecătoria Haţeg 

- Judecătoria Horezu 

- Judecătoria Huedin 

- Judecătoria Hunedoara 

- Judecătoria Huşi 

- Judecătoria Iaşi 

- Judecătoria Ineu 

- Judecătoria Însurăţei 

- Judecătoria Întorsura Buzăului 

- Judecătoria Jibou 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria Lehliu-Gară 

- Judecătoria Lieşti 

- Judecătoria Lipova 

- Judecătoria Luduş 

- Judecătoria Lugoj 

- Judecătoria Măcin 

- Judecătoria Mangalia 

- Judecătoria Marghita 

- Judecătoria Mediaş 

- Judecătoria Miercurea Ciuc 

- Judecătoria Mizil 

- Judecătoria Moineşti 

- Judecătoria Moldova Nouă 

- Judecătoria Moreni 

- Judecătoria Motru 

- Judecătoria Murgeni 

- Judecătoria Năsăud 

- Judecătoria Novaci 

- Judecătoria Odorheiu Secuiesc 

- Judecătoria Olteniţa 

- Judecătoria Oneşti 

- Judecătoria Oradea 

- Judecătoria Orăştie 

- Judecătoria Oraviţa 

- Judecătoria Orşova 

- Judecătoria Panciu 
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- Judecătoria Paşcani 

- Judecătoria Pătârlagele 

- Judecătoria Petroşani 

- Judecătoria Piatra-Neamţ 

- Judecătoria Piteşti 

- Judecătoria Ploieşti 

- Judecătoria Podu Turcului 

- Judecătoria Pogoanele 

- Judecătoria Pucioasa 

- Judecătoria Răcari 

- Judecătoria Rădăuţi 

- Judecătoria Răducăneni 

- Judecătoria Râmnicu Sărat 

- Judecătoria Râmnicu Vâlcea 

- Judecătoria Reghin 

- Judecătoria Reşiţa 

- Judecătoria Roman 

- Judecătoria Roşiori de Vede 

- Judecătoria Rupea 

- Judecătoria Sălişte 

- Judecătoria Salonta 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 

- Judecătoria Sânnicolau Mare 

- Judecătoria Satu Mare 

- Judecătoria Săveni 

- Judecătoria Scorniceşti 

- Judecătoria Sebeş 

- Judecătoria Segarcea 

- Judecătoria Sfântu Gheorghe 

- Judecătoria Sibiu 

- Judecătoria Sighetu Marmaţiei 

- Judecătoria Sighişoara 

- Judecătoria Sinaia 

- Judecătoria Slatina 

- Judecătoria Slobozia 

- Judecătoria Şomcuţa Mare 

- Judecătoria Strehaia 

- Judecătoria Târgovişte 

- Judecătoria Târgu Bujor 

- Judecătoria Târgu Cărbuneşti 

- Judecătoria Târgu Jiu 

- Judecătoria Târgu Lăpuş 

- Judecătoria Târgu Mureş 

- Judecătoria Târgu Secuiesc 

- Judecătoria Târgu Neamţ 

- Judecătoria Târnăveni 

- Judecătoria Tecuci 

- Judecătoria Timişoara 

- Judecătoria Topliţa 

- Judecătoria Topoloveni 

- Judecătoria Tulcea 

- Judecătoria Turda 

- Judecătoria Turnu Măgurele 

- Judecătoria Urlaţi 
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- Judecătoria Urziceni 

- Judecătoria Vălenii de Munte 

- Judecătoria Vânju Mare 

- Judecătoria Vaslui 

- Judecătoria Vatra Dornei 

- Judecătoria Videle 

- Judecătoria Vişeu de Sus 

- Judecătoria Zărneşti 

- Judecătoria Zimnicea 

- Judecătoria Sectorului 1 

- Judecătoria Sectorului 2 

- Judecătoria Sectorului 3 

- Judecătoria Sectorului 5 

- Judecătoria Sectorului 6 

9. Cauze penale având ca obiect art.334-338 CP (infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile 

publice), judecate în fond de judecătorii: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Judecătoria Bacău 

- Judecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Bocşa 

- Judecătoria Cernavodă 

- Judecătoria Comana 

- Judecătoria Gherla 

- Judecătoria Gurahonţ 

- Judecătoria Huşi 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria Ploieşti 

- Judecătoria Pucioasa 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 

- Judecătoria Scorniceşti 

- Judecătoria Urlaţi 

- Judecătoria Sectorului 1 

10. Cauze penale având ca obiect art.360-366 CP (infracţiuni împotriva securităţii şi integrităţii 

sistemelor de IT şi de date), judecate în fond de tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Alba Iulia 

- Tribunalul Arad 

- Tribunalul Bacău 

- Tribunalul Bihor 

- Tribunalul Bistriţa-Năsăud 

- Tribunalul Botoşani 

- Tribunalul Brăila 

- Tribunalul Caraş-Severin 

- Tribunalul Călăraşi 

- Tribunalul Cluj 

- Tribunalul Constanţa 

- Tribunalul Covasna 

- Tribunalul Dâmboviţa 

- Tribunalul Dolj 

- Tribunalul Constanţa 

- Tribunalul Covasna 

- Tribunalul Dâmboviţa 
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- Tribunalul Dolj 

- Tribunalul Galaţi 

- Tribunalul Giurgiu 

- Tribunalul Gorj 

- Tribunalul Harghita 

- Tribunalul Hunedoara 

- Tribunalul Ialomiţa 

- Tribunalul Maramureş 

- Tribunalul Mehedinţi 

- Tribunalul Mureş 

- Tribunalul Neamţ 

- Tribunalul Olt 

- Tribunalul Prahova 

- Tribunalul Satu Mare 

- Tribunalul Sălaj 

- Tribunalul Sibiu 

- Tribunalul Suceava 

- Tribunalul Teleorman 

- Tribunalul Timiş 

- Tribunalul Tulcea 

- Tribunalul Vâlcea 

- Tribunalul Vrancea 

- Tribunalul Bucureşti 

11. Contestaţii în materie de drept penal, judecate în fond de curţi de apel: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Curtea de Apel Cluj 

12. Contestaţii în materie de drept penal, judecate în fond de tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Buzău 

- Tribunalul Caraş-Severin 

- Tribunalul Maramureş 

- Tribunalul Mureş 

13. Fraude judecate în fond de tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Mureş 

14. Infracţiuni DNA, DIICOT, judecate în fond de judecătorii: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Judecătoria Agnita 

- Judecătoria Alesd 

- Judecătoria Baia de Aramă 

- Judecătoria Bălceşti 

- Judecătoria Balş 

- Judecătoria Băneasa 

- Judecătoria Bechet 

- Judecătoria Beclean 

- Judecătoria Bocşa 

- Judecătoria Brezoi 

- Judecătoria Buhuşi 

- Judecătoria Calafat 

- Judecătoria Câmpeni 

- Judecătoria Câmpulung 
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- Judecătoria Câmpulung Moldovenesc 

- Judecătoria Caracal 

- Judecătoria Cernavodă 

- Judecătoria Comana 

- Judecătoria Costeşti 

- Judecătoria Dărăbani 

- Judecătoria Gherla 

- Judecătoria Gura Humorului 

- Judecătoria Gurahonţ 

- Judecătoria Hârşova 

- Judecătoria Horezu 

- Judecătoria Hunedoara 

- Judecătoria Ineu 

- Judecătoria Însurăţei 

- Judecătoria Întorsura Buzăului 

- Judecătoria Jibou 

- Judecătoria Jimbolia 

- Judecătoria Lipova 

- Judecătoria Mangalia 

- Judecătoria Marghita 

- Judecătoria Motru 

- Judecătoria Novaci 

- Judecătoria Oraviţa 

- Judecătoria Pătârlagele 

- Judecătoria Podu Turcului 

- Judecătoria Pogoanele 

- Judecătoria Roman 

- Judecătoria Roşiori de Vede 

- Judecătoria Rupea 

- Judecătoria Sălişte 

- Judecătoria Sângeorgiu de Pădure 

- Judecătoria Scorniceşti 

- Judecătoria Segarcea 

- Judecătoria Sighişoara 

- Judecătoria Şomcuţa Mare 

- Judecătoria Târnăveni 

- Judecătoria Topliţa 

- Judecătoria Turda 

- Judecătoria Turnu Măgurele 

- Judecătoria Urlaţi 

- Judecătoria Vânju Mare 

- Judecătoria Videle 

- Judecătoria Zimnicea 

- Judecătoria Sectorului 1 

15. Infracţiuni DNA, DIICOT, judecate în fond de tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Mureş 

16. Infracţiuni DNA, DIICOT, judecate în fond de curţi de apel: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Curtea de Apel Bacău 

- Curtea de Apel Braşov 

- Curtea de Apel Cluj 

- Curtea de Apel Craiova 
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- Curtea de Apel Galaţi 

- Curtea de Apel Piteşti 

- Curtea de Apel Ploieşti 

- Curtea de Apel Suceava 

- Curtea de Apel Târgu Mureş 

- Curtea de Apel Timişoara 

17. Cauze penale având ca obiect art.201 CP (întreruperea cursului sarcinii), judecate în apel de 

tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Alba Iulia 

- Tribunalul Arad 

- Tribunalul Argeş 

- Tribunalul Bacău 

- Tribunalul Bihor 

- Tribunalul Bistriţa-Năsăud 

- Tribunalul Botoşani 

- Tribunalul Braşov 

- Tribunalul Brăila 

- Tribunalul Caraş-Severin 

- Tribunalul Călăraşi 

- Tribunalul Cluj 

- Tribunalul Constanţa 

- Tribunalul Covasna 

- Tribunalul Dâmboviţa 

- Tribunalul Dolj 

- Tribunalul Galaţi 

- Tribunalul Giurgiu 

- Tribunalul Gorj 

- Tribunalul Harghita 

- Tribunalul Hunedoara 

- Tribunalul Ialomiţa 

- Tribunalul Iaşi 

- Tribunalul Maramureş 

- Tribunalul Mehedinţi 

- Tribunalul Mureş 

- Tribunalul Neamţ 

- Tribunalul Olt 

- Tribunalul Prahova 

- Tribunalul Satu Mare 

- Tribunalul Sălaj 

- Tribunalul Sibiu 

- Tribunalul Suceava 

- Tribunalul Teleorman 

- Tribunalul Timiş 

- Tribunalul Tulcea 

- Tribunalul Vaslui 

- Tribunalul Vâlcea 

- Tribunalul Vrancea 

- Tribunalul Bucureşti 

18. Cauze penale având ca obiect art.223 CP (hărţuirea sexuală), judecate în apel de tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Alba Iulia 

- Tribunalul Arad 
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- Tribunalul Argeş 

- Tribunalul Bacău 

- Tribunalul Bihor 

- Tribunalul Bistriţa-Năsăud 

- Tribunalul Botoşani 

- Tribunalul Braşov 

- Tribunalul Brăila 

- Tribunalul Caraş-Severin 

- Tribunalul Călăraşi 

- Tribunalul Cluj 

- Tribunalul Constanţa 

- Tribunalul Covasna 

- Tribunalul Dâmboviţa 

- Tribunalul Dolj 

- Tribunalul Galaţi 

- Tribunalul Giurgiu 

- Tribunalul Gorj 

- Tribunalul Harghita 

- Tribunalul Hunedoara 

- Tribunalul Ialomiţa 

- Tribunalul Iaşi 

- Tribunalul Maramureş 

- Tribunalul Mehedinţi 

- Tribunalul Mureş 

- Tribunalul Neamţ 

- Tribunalul Olt 

- Tribunalul Prahova 

- Tribunalul Satu Mare 

- Tribunalul Sălaj 

- Tribunalul Sibiu 

- Tribunalul Suceava 

- Tribunalul Teleorman 

- Tribunalul Timiş 

- Tribunalul Tulcea 

- Tribunalul Vaslui 

- Tribunalul Vâlcea 

- Tribunalul Vrancea 

- Tribunalul Bucureşti 

19. Cauze penale având ca obiect art.254 CP (distrugerea calificată), judecate în apel de tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Botoşani 

- Tribunalul Brăila 

- Tribunalul Caraş Severin 

- Tribunalul Călăraşi 

- Tribunalul Constanţa 

- Tribunalul Covasna 

- Tribunalul Gorj 

- Tribunalul Hunedoara 

- Tribunalul Ialomiţa 

- Tribunalul Iaşi 

- Tribunalul Maramureş 

- Tribunalul Mureş 

- Tribunalul Neamţ 
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- Tribunalul Olt 

- Tribunalul Prahova 

- Tribunalul Sălaj 

- Tribunalul Sibiu 

- Tribunalul Timiş 

- Tribunalul Tulcea 

- Tribunalul Vâlcea 

- Tribunalul Vrancea 

- Tribunalul Bucureşti 

20. Cauze penale având ca obiect art.282 CP (tortura), judecate în apel de curţi de apel: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Curtea de Apel Alba Iulia 

- Curtea de Apel Bacău 

- Curtea de Apel Braşov 

- Curtea de Apel Cluj 

- Curtea de Apel Craiova 

- Curtea de Apel Oradea 

- Curtea de Apel Piteşti 

- Curtea de Apel Ploieşti 

- Curtea de Apel Suceava 

- Curtea de Apel Târgu Mureş 

- Curtea de Apel Timişoara 

21. Cauze penale având ca obiect art.288 CP (neexecutarea sancţiunilor penale), judecate în apel de 

tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Arad 

- Tribunalul Bihor 

- Tribunalul Brăila 

- Tribunalul Caraş Severin 

- Tribunalul Călăraşi 

- Tribunalul Cluj 

- Tribunalul Covasna 

- Tribunalul Dolj 

- Tribunalul Galaţi 

- Tribunalul Ialomiţa 

- Tribunalul Mehedinţi 

- Tribunalul Mureş 

- Tribunalul Prahova 

- Tribunalul Sălaj 

- Tribunalul Teleorman 

- Tribunalul Tulcea 

22. Cauze penale având ca obiect art.291 CP (traficul de influenţă), judecate în apel de curţi de apel: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Curtea de Apel Galaţi 

- Curtea de Apel Târgu Mureş 

23. Cauze penale având ca obiect art.304 CP (divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau 

nepublice), judecate în apel de tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Alba Iulia 

- Tribunalul Arad 

- Tribunalul Argeş 
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- Tribunalul Bacău 

- Tribunalul Bihor 

- Tribunalul Bistriţa Năsăud 

- Tribunalul Botoşani 

- Tribunalul Braşov 

- Tribunalul Brăila 

- Tribunalul Caraş Severin 

- Tribunalul Călăraşi 

- Tribunalul Cluj 

- Tribunalul Constanţa 

- Tribunalul Covasna 

- Tribunalul Dâmboviţa 

- Tribunalul Dolj 

- Tribunalul Giurgiu 

- Tribunalul Gorj 

- Tribunalul Harghita 

- Tribunalul Hunedoara 

- Tribunalul Ialomiţa 

- Tribunalul Iaşi 

- Tribunalul Maramureş 

- Tribunalul Mehedinţi 

- Tribunalul Mureş 

- Tribunalul Olt 

- Tribunalul Prahova 

- Tribunalul Satu Mare 

- Tribunalul Sălaj 

- Tribunalul Sibiu 

- Tribunalul Suceava 

- Tribunalul Teleorman 

- Tribunalul Timiş 

- Tribunalul Tulcea 

- Tribunalul Vaslui 

- Tribunalul Vâlcea 

- Tribunalul Vrancea 

24. Cauze penale având ca obiect art.307 CP (deturnarea de fonduri), judecate în apel de tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Alba Iulia 

- Tribunalul Argeş 

- Tribunalul Bihor 

- Tribunalul Bistriţa Năsăud 

- Tribunalul Botoşani 

- Tribunalul Braşov 

- Tribunalul Brăila 

- Tribunalul Buzău 

- Tribunalul Caraş Severin 

- Tribunalul Călăraşi 

- Tribunalul Cluj 

- Tribunalul Constanţa 

- Tribunalul Covasna 

- Tribunalul Dâmboviţa 

- Tribunalul Dolj 

- Tribunalul Galaţi 

- Tribunalul Giurgiu 
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- Tribunalul Gorj 

- Tribunalul Harghita 

- Tribunalul Hunedoara 

- Tribunalul Ialomiţa 

- Tribunalul Iaşi 

- Tribunalul Maramureş 

- Tribunalul Mehedinţi 

- Tribunalul Mureş 

- Tribunalul Neamţ 

- Tribunalul Olt 

- Tribunalul Prahova 

- Tribunalul Satu Mare 

- Tribunalul Sălaj 

- Tribunalul Sibiu 

- Tribunalul Suceava 

- Tribunalul Teleorman 

- Tribunalul Timiş 

- Tribunalul Tulcea 

- Tribunalul Vaslui 

- Tribunalul Vâlcea 

- Tribunalul Vrancea 

- Tribunalul Bucureşti 

25. Cauze penale având ca obiect art.334-338 CP (infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile 

publice), judecate în apel de tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Mureş 

26. Cauze penale având ca obiect art.360-366 CP (infracţiuni împotriva securităţii şi integrităţii 

sistemelor de IT şi de date), judecate în apel de curţi de apel: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Curtea de Apel Alba Iulia 

- Curtea de Apel Bacău 

- Curtea de Apel Braşov 

- Curtea de Apel Cluj 

- Curtea de Apel Craiova 

- Curtea de Apel Galaţi 

- Curtea de Apel Iaşi 

- Curtea de Apel Oradea 

- Curtea de Apel Piteşti 

- Curtea de Apel Ploieşti 

- Curtea de Apel Suceava 

- Curtea de Apel Târgu Mureş 

- Curtea de Apel Timişoara 

27. Contestaţii în materie de drept penal, judecate în apel de curţi de apel: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Curtea de Apel Alba Iulia 

- Curtea de Apel Bacău 

- Curtea de Apel Braşov 

- Curtea de Apel Cluj 

- Curtea de Apel Craiova 

- Curtea de Apel Oradea 

- Curtea de Apel Piteşti 

- Curtea de Apel Suceava 
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- Curtea de Apel Târgu Mureş 

28. Infracţiuni DNA, DIICOT, judecate în apel de tribunale: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Tribunalul Alba Iulia 

- Tribunalul Argeş 

- Tribunalul Bacău 

- Tribunalul Bistriţa Năsăud 

- Tribunalul Brăila 

- Tribunalul Călăraşi 

- Tribunalul Covasna 

- Tribunalul Giurgiu 

- Tribunalul Gorj 

- Tribunalul Ialomiţa 

- Tribunalul Mureş 

- Tribunalul Neamţ 

- Tribunalul Olt 

- Tribunalul Teleorman 

- Tribunalul Tulcea 

- Tribunalul Vâlcea 

29. Cauze penale având ca obiect art.201 CP (întreruperea cursului sarcinii), judecate în recurs de curţi 

de apel: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Curtea de Apel Alba Iulia 

- Curtea de Apel Bacău 

- Curtea de Apel Braşov 

- Curtea de Apel Cluj 

- Curtea de Apel Craiova 

- Curtea de Apel Galaţi 

- Curtea de Apel Iaşi 

- Curtea de Apel Oradea 

- Curtea de Apel Piteşti 

- Curtea de Apel Ploieşti 

- Curtea de Apel Suceava 

- Curtea de Apel Târgu Mureş 

- Curtea de Apel Timişoara 

30. Cauze penale având ca obiect art.223 CP (hărţuirea sexuală), judecate în recurs de curţi de apel: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Curtea de Apel Alba Iulia 

- Curtea de Apel Bacău 

- Curtea de Apel Cluj 

- Curtea de Apel Craiova 

- Curtea de Apel Iaşi 

- Curtea de Apel Oradea 

- Curtea de Apel Piteşti 

- Curtea de Apel Ploieşti 

- Curtea de Apel Suceava 

31. Cauze penale având ca obiect art.254 CP (distrugerea calificată), judecate în recurs de curţi de 

apel: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Curtea de Apel Alba Iulia 

- Curtea de Apel Bacău 
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- Curtea de Apel Iaşi 

- Curtea de Apel Timişoara 

32. Cauze penale având ca obiect art.288 CP (neexecutarea sancţiunilor penale), judecate în recurs de 

curţi de apel: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Curtea de Apel Braşov 

33. Cauze penale având ca obiect art.304 CP (divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau 

nepublice), judecate în recurs de curţi de apel: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Curtea de Apel Alba Iulia 

- Curtea de Apel Bacău 

- Curtea de Apel Braşov 

- Curtea de Apel Cluj 

- Curtea de Apel Craiova 

- Curtea de Apel Galaţi 

- Curtea de Apel Iaşi 

- Curtea de Apel Oradea 

- Curtea de Apel Piteşti 

- Curtea de Apel Ploieşti 

- Curtea de Apel Suceava 

- Curtea de Apel Târgu Mureş 

- Curtea de Apel Timişoara 

34. Cauze penale având ca obiect art.307 CP (deturnarea de fonduri), judecate în recurs de curţi de 

apel: 

Nu au raportat următoarele instanţe: 

- Curtea de Apel Alba Iulia 

- Curtea de Apel Bacău 

- Curtea de Apel Braşov 

- Curtea de Apel Cluj 

- Curtea de Apel Craiova 

- Curtea de Apel Galaţi 

- Curtea de Apel Iaşi 

- Curtea de Apel Oradea 

- Curtea de Apel Piteşti 

- Curtea de Apel Ploieşti 

- Curtea de Apel Suceava 

- Curtea de Apel Târgu Mureş 

- Curtea de Apel Timişoara 


