ATITUDINI
Preocupãri recente în domeniul
normãrii muncii magistraþilor ºi
dimensionãrii corespunzãtoare
a schemelor de personal
Ciprian Coadã
Vicepreºedinte Tribunalul Constanþa
Unul din principalele obiective asumate prin Strategia de reformã a
sistemului judiciar, constând în stabilirea unei politici adecvate privind
resursele umane în cadrul sistemului judiciar, este legat de identificarea
unor soluþii optime necesare raþionalizãrii instanþelor, prin stabilirea volumului
optim de activitate ºi alocarea personalului la acele instanþe cu cel mai
mare deficit raportat la media naþionalã.
În vederea aducerii la îndeplinire a obiectivului privind optimizarea
modului de alocare a resurselor umane din sistemul judiciar, Planul de
acþiune pentru implementarea Strategiei de reformã a sistemului judiciar,
aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr.232/2005 a prevãzut în sarcina
Consiliului Superior al Magistraturii responsabilitatea în stabilirea gradelor
de complexitate a cauzelor, a perioadelor de timp alocate acestora ºi a volumului de activitate optimã
a magistratului, în vederea planificãrii resurselor umane ºi îmbunãtãþirii sistemului de repartizare
aleatorie a cauzelor.
De asemenea, una dintre mãsurile Planului de acþiune pentru îndeplinirea condiþionalitãþilor din
cadrul mecanismului de cooperare ºi verificare a progreselor realizate de România în domeniul
sistemului judiciar ºi a luptei împotriva corupþiei, aprobat prin Hotãrârea de Guvern nr.1346/2007 are
în vedere stabilirea volumului optim de activitate a magistraþilor.
În cadrul acestor demersuri de interes, un loc central îl ocupã procesul de evaluare sau normare
a muncii, conceput ca activitate de repartizare a numãrului de cauze ºi judecãtori în funcþie de
încãrcãtura instanþei, cu luarea în considerare a timpului alocat soluþionãrii acestora, a timpului necesar
întreruperilor impuse de desfãºurarea procesului ºi a perioadei aferente pauzelor legale din timpul
programului de muncã.
Prin intermediul acestui studiu, sã aducem în centrul atenþiei câteva probleme de actualitate, din
perspectiva disfuncþiilor ºi zonelor de vulnerabilitate ale sistemului judiciar, pornind atât de la aspecte
de ordin teoretic, cu impact asupra domeniului de interes, cât mai ales de la acele cauze care conduc
la dezechilibre în planul încãrcãturii instanþelor, în încercarea de a oferi unele rãspunsuri ºi soluþii de
ameliorare a situaþiei actuale.
One of the main objectives embraced by the Strategy for the reform of the judiciary, consisting in
establishing an adequate human resources policy in the judiciary, is related to the process of
identification leading answers designed to rationalise the courts, establishing the optimal caseload
and personnel allotment for the courts having the biggest deficit compared to the national average.
In order to fulfil the said objective of the judiciary, the Action Plan for implementation the Strategy
for the reform of the judiciary, approved by Government Decision No. 232/2005, has provided on
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behalf of the Superior Council of Magistracy a responsibility concerning the establishment of the
degrees of complexity for cases, of the time-limits for those and of the optimal caseload for the
judges, in order to plan the human resources and improve the system of a random assignment of
cases.
Moreover, one of the measures included in the Action Plan, designed to fulfil the conditionalities
provided in the mechanism for cooperation and verification of progress of Romania in the areas of
judicial reform and the fight against corruption, envisages the setting up of an optimal volume of
activity for the magistrates.
In the framework of the said measures, the process of work evaluation and norm-setting, conceived
as an activity of allotting the caseload and judges according to the size of a court, by taking into
account the time devoted to settle cases, of the necessary time-limits required in proceedings and of
the time imposed by the working time rules, plays a central role.
The following study tries to focus on some actual issues, from the point of view of judiciarys
malfunctions and vulnerabilities, starting with some theoretical aspects, having an impact on our field
of interest, and also with the reasons that lead to disequilibria on the caseload; also, the study strives
to give some answers and solutions concerning the improvement of the current state of things.
1. Consideraþii introductive
upraîncãrcarea instanþelor de judecatã ºi
durata ridicatã a procedurilor reprezintã
deficienþe constatate ale sistemului
judiciar din România.
De aceea, unul din principalele obiective
asumate prin Strategia de reformã a sistemului
judiciar, constând în stabilirea unei politici
adecvate privind resursele umane în cadrul
sistemului judiciar, este legat de identificarea
unor soluþii optime necesare raþionalizãrii
instanþelor, prin stabilirea volumului optim de activitate ºi alocarea personalului la acele instanþe
cu cel mai mare deficit raportat la media
naþionalã.
De asemenea, corecta dimensionare a
necesarului de personal, presupune evaluarea
numãrului de personal auxiliar în raport de
numãrul de magistraþi ºi angajarea unui numãr
corespunzãtor de grefieri, din perspectiva
preluãrii de cãtre aceºtia a sarcinilor administrative ce revin judecãtorului.
În vederea aducerii la îndeplinire a obiectivului
privind optimizarea modului de alocare a
resurselor umane din sistemul judiciar, Planul
de acþiune pentru implementarea Strategiei de
reformã a sistemului judiciar, aprobat prin H.G.
nr. 232/2005 a prevãzut în sarcina Consiliului
Superior al Magistraturii responsabilitatea în
stabilirea gradelor de complexitate a cauzelor,
a perioadelor de timp alocate acestora ºi a
volumului de activitate optimã a magistratului,
în vederea planificãrii resurselor umane ºi
îmbunãtãþirii sistemului de repartizare aleatorie
a cauzelor.
De asemenea, una dintre mãsurile Planului
de acþiune pentru îndeplinirea condiþionalitãþilor

S

din cadrul mecanismului de cooperare ºi
verificare a progreselor realizate de România în
domeniul sistemului judiciar ºi a luptei împotriva
corupþiei, aprobat prin H.G. nr. 1346/2007 are
în vedere stabilirea volumului optim de activitate
a magistraþilor.
În realizarea acestor obiective, la nivelul
Consiliului Superior al Magistraturii au fost
constituite de-a lungul timpului mai multe grupuri
de lucru, a cãror preocupare a fost orientatã cãtre
determinarea necesarului de personal nu doar
în raport de criteriul numãrului de cauze, ci ºi în
raport de complexitatea acestora, cea mai
recentã realizare fiind legatã de întocmirea
Programului pentru stabilirea volumului de
muncã ºi asigurarea calitãþii activitãþii în instanþe
în anul 2010.
Fãrã îndoialã, preocuparile de acest gen nu
sunt specifice doar României ultimilor ani, ci
reformele de datã recentã ale sistemelor
judiciare aplicate în Europa de Est se suprapun
cu numeroase alte iniþiative întâlnite în toate þãrile
europene ºi nu numai, ce au ca principal scop
îmbunãtãþirea performanþei sau a calitãþii
sistemului judiciar.
În cadrul acestor demersuri de interes, un loc
central îl ocupã procesul de evaluare sau
normare a muncii, conceput ca activitate de
repartizare a numãrului de cauze ºi judecãtori
în funcþie de încãrcãtura instanþei, cu luarea în
considerare a timpului alocat soluþionãrii acestora, a timpului necesar întreruperilor impuse de
desfãºurarea procesului ºi a perioadei aferente
pauzelor legale din timpul programului de muncã.
Pornind de la aceastã definiþie, normarea
muncii magistraþilor, conceputã ca activitate
având ca scop stabilirea volumului optim de
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muncã al magistraþilor, nu poate fi
disociatã de reglementãrile specifice
dreptului muncii, iar
ea impune o abordare nu doar din
perspectiva mãsurilor organizatorice
cu caracter intern, ci
ºi din perspectiva
politicilor de îmbunãtãþire a calitãþii sistemului judiciar, specifice
mai multor domenii de interes major.
Iatã de ce, plecând de la ideile exprimate mai
sus, ne propunem ca prin intermediul acestui
studiu, sã aducem în centrul atenþiei câteva
probleme de actualitate, din perspectiva disfuncþiilor ºi zonelor de vulnerabilitate ale sistemului
judiciar, pornind atât de la aspecte de ordin
teoretic, cu impact asupra domeniului de interes,
cât mai ales de la acele cauze care conduc la
dezechilibre în planul încãrcãturii instanþelor, în
încercarea de a oferi unele rãspunsuri ºi soluþii
de ameliorare a situaþiei actuale.

Supraîncãrcarea
instanþelor de
judecatã ºi durata
ridicatã a
procedurilor
reprezintã deficienþe
constatate ale
sistemului judiciar
din România.

timpul pentru pauze legale în cadrul programului
de muncã.
Normarea muncii se prezintã, potrivit art.127
din acelaºi cod, în funcþie de caracteristicile
procesului de producþie sau alte activitãþi ce se
normeazã, sub formã de norme de timp, norme
de producþie, norme de personal, sfera de
atribuþii sau sub alte forme corespunzãtoare
specificului fiecãrei activitãþi.
Pornind de la dispoziþiile evocate mai sus, dar
având în vedere ºi demersurile grupului de lucru
constituit la nivelul Consiliului Superior al
Magistraturii, procesul de normare a muncii
specific activitãþii instanþelor ºi parchetelor poate
fi definit ca procesul de stabilire a încãrcãturii
optime a magistratului din perspetiva cauzelor
de soluþionat, cu luarea în considerare a timpului
de lucru impus de desfãºurarea normalã a
activitãþii, excluzând întreruperile impuse de
desfãºurarea procesului ºi pauzele inerente
programului obiºnuit de muncã.

2. Unele abordãri conceptuale din
perspectiva dreptului muncii
2.1. Semnificaþia termenului de muncã ºi a
conceptului de normare a muncii. Semnificaþia
termenului muncã este aceea de activitate
productivã (de prestare a unei munci eficiente,
importante), înþelegându-se prin aceasta ºi
rezultatul acestei activitãþi (o muncã reuºitã, de
succes)21. Al doilea sens, secundar, se referã la
locul de muncã (a avea o muncã, un serviciu, o
slujbã), dar ºi la ansamblul lucrãtorilor pe care îl
presupune o anumitã activitate (munca opusã
capitalului).22
Prin normarea muncii se înþelege, în conformitate cu art. 126 din Codul muncii, activitatea
prin care, cu ajutorul unei unitãþi de timp,
adoptate ca normã de muncã, se stabileºte
cantitatea de muncã necesarã pentru efectuarea
operaþiunilor sau lucrãrilor de cãtre o persoanã
cu calificare corespunzãtoare, care lucreazã cu
intensitate normalã, în condiþiile unor procese
tehnologice ºi de muncã determinate. Ea cuprinde timpul productiv, timpul pentru întreruperi
impuse de desfãºurarea procesului tehnologic,

2.2. Specificul raporturilor de muncã ale
magistraþilor. În mod cert, normarea muncii
magistraþilor trebuie privitã ca pe o necesitate
actualã, în contextul preocupãrilor ºi
reglementãrilor comune raporturilor de muncã,
dar mai cu seamã dacã este sã avem în vedere
continua creºtere a volumului de activitate a
instanþelor ºi parchetelor, precum ºi exigenþele
impuse prin diferitele reglementãri interne ºi
internaþionale în materie de administraþie
judiciarã.
Legea nr. 303/2004 privind statulul magistraþilor, ca ºi Legea nr. 92/1992, omite sã
precizeze natura raporturilor juridice de muncã
ale judecãtorilor ºi procurorilor, însã în literatura
juridicã se apreciazã cã magistraþii ar trebui
inclusi în rândul persoanelor care deþin demnitãþi
publice, atât în considerarea dispoziþiilor Legii
nr. 161/2003, cât ºi a faptului cã aceºtia nu
beneficiazã de un salariu de bazã (precum orice
salariat sau funcþionar public), ci de o indemnizaþie de încadrare brutã, conform O.U.G. nr.
27/2006, corespunzãtoare tuturor persoanelor
cu statut special, care îºi desfãºoarã activitatea
în temeiul unor raporturi de muncã deosebite
de cele ale salariaþilor, funcþionarilor publici,
militarilor profesioniºti ºi membrilor cooperatori23.
În cazul judecãtorilor ºi procurorilor, deºi
Legea nr. 303/2004 prevede dreptul lor la o
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Alexandru Þiclea, Tratat de dreptul muncii, Ed.
Universul Juridic, Bucureºti, 2007, p. 5.
Idem, p.5 ºi autorii citaþi.
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ª. Beligrãdeanu, Natura raportului juridic de muncã al
magistraþilor, în Revista Dreptul, nr. 7/2003, p. 29 ºi
urm.

remuneraþie, utilizând termeni precum drepturi
salariale ºi salarizarea judecãtorilor (art. 74),
ceea ce, evident, îi apropie de statutul salariaþilor,
izvorul raportului de muncã, care este unul sui
generis, nu este reprezentat de contractul
individual de muncã, ci de unul nenumit, de drept
public, încheiat cu statul, reprezentat de
Preºedintele României ºi Consiliul Superior al
Magistraturii24.
Indiferent de specificul acestor raporturi, lor
le sunt aplicabile, în completarea legislaþiei
speciale, prevederile Codului muncii (Legea nr.
53/2003), ca lege cadru, act normativ care îºi
produce incidenþa asupra tuturor raporturilor de
muncã, în mãsura în care reglementãrile
speciale nu sunt complete ºi aplicarea lor nu este
incompatibilã cu specificul raporturilor de muncã
respective (art. 295 alin. 2).
Din perspectiva tematicii în discuþie, potrivit
art. 129 alin. 1 ºi 11 din Cod, normele de muncã
ar trebui elaborate de cãtre angajator, conform
normativelor în vigoare sau, în cazul în care nu
existã normative, ar trebui elaborate de cãtre
angajator cu acordul sindicatului ori, dupã caz,
al reprezentanþilor salariaþilor25. În cazul unui
dezacord cu privire la aceste norme, pãrþile
trebuie sã apeleze la arbitrajul unui terþ ales de
comun acord.
În orice caz, activitatea de normare se referã
la toate categoriile de salariaþi, potrivit specificului
activitãþii fiecãruia ºi se bazeazã pe tehnicile
normãrii: ea se desfãºoarã ca un proces continuu, în permanenþã concordanþã cu schimbãrile
ce au loc în organizarea ºi la nivelul de dotare
tehnicã a muncii (art. 128 din Codul muncii).
2.3. Sediul materiei. Din punct de vedere
tehnico - juridic, necesitatea procesului de
normare a muncii decurge din existenþa acelor
prevederi în materie care obligã judecãtorul la
soluþionarea cauzelor ºi intocmirea lucrãrilor
curente în termenele prevãzute de lege, iar din
perspectiva Convenþiei Europene a Drepturilor
Omului într-un termen rezonabil, înþelegând prin
aceasta un termen previzibil ºi optim, adaptat
particularitãþilor fiecãrui caz.
În rândul exigenþelor legale care prevãd
obligaþia judecãtorului de întocmire a lucrãrilor
în termenele impuse de lege se numarã cele
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Al. Þiclea, op.cit., p. 24; Ion Traian ªtefãnescu, Tratat
de dreptul muncii, Ed.Wolters Kluwer, Bucureºti, 2007,
p.15 ºi urm.
Variante ale acestor norme sunt normele didactice de
predare-învãþare, de instruire practicã etc (art.43-45 din

consacrate de art. 91 alin. 1 teza I din Legea nr.
303/2004, potrivit cãrora judecãtorii ºi procurorii
sunt obligaþi sã rezolve lucrãrile în termenele
stabilite , precum ºi dispoziþiile constituþionale
ºi din legea de organizare judiciarã, privind
soluþionarea cauzelor în termen rezonabil.
Astfel, art. 21 alin. 3 din Constituþia României
prevede cã pãrþile au dreptul la un proces
echitabil ºi la soluþionarea cauzelor într-un
termen rezonabil, iar art. 91 alin. 1 teza I din
Legea nr. 303/2004 prevede cã judecãtorii ºi
procurorii sunt obligaþi sã soluþioneze cauzele
într-un termen rezonabil, în funcþie de complexitatea acestora.
În acelaºi sens sunt ºi dispoziþiile art. 5 alin.
2 lit. g din Regulamentul de ordine interioarã al
instanþelor judecãtoreºti ºi cele ale art. 38 alin.
1 teza I din Regulamentul de organizare ºi
funcþionare administrativã a instanþei supreme,
precum ºi dispoziþiile din Codul deontologic al
magistraþilor, care stipuleazã cã judecãtorii ºi
procurorii sunt datori sã depunã diligenþa necesarã în vederea îndeplinirii lucrãrilor repartizate,
cu respectarea termenelor legale, iar în cazul în
care legea nu prevede, înãuntrul unor termene
rezonabile (art. 13).
Acestor dispoziþii li s-ar putea adãuga dispoziþiile cu caracter general cuprinse în Codul
Muncii, care prevãd cã orice salariat care
presteazã o muncã beneficiazã de condiþii de
muncã adecvate activitãþii desfãºurate, de
protecþie socialã, de securitate ºi sãnãtate în
muncã, precum ºi de respectare a demnitãþii ºi
a conºtiinþei sale, fãrã nicio discriminare (art. 6
alin. 1).
Sub forma unui principiul general, Codul
Muncii ne mai aratã cã Salariaþii au dreptul la
mãsuri de protecþie socialã. Acestea privesc
securitatea ºi sãnãtatea salariaþilor, regimul de
muncã al femeilor ºi tinerilor, instituirea unui
salariu minim brut pe þarã, repausul sãptãmânal,
concediul de odihnã plãtit, prestarea muncii în
condiþii deosebite sau speciale, formarea
profesionalã, precum ºi alte situaþii speciale,
stabilite prin lege (art. 41 alin. 2).
Raportat la prevederile de mai sus, în mod
întemeiat s-a arãtat cã normarea muncii este
menitã sã asigure un ritm normal de lucru, la o
intensitate a efortului muscular ºi intelectual ºi o

Legea nr.128/1997 privind statutul personalului
didactic) sau normativele de personal, cum sunt cele
aprobate prin Ordinul ministrului sãnãtãþii publice
nr.1778/2006 (publicat în M. Of., partea I, nr. 57 din
24.01.2007).
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tensiune nervoasã care sã nu conducã la o
obosealã excesivã a salariaþilor26, justificatã,
spunem noi, prin dreptul angajatorului de organizare a muncii ºi dreptul corelativ al salariaþilor
de a lua parte la determinarea ºi ameliorarea
condiþiilor de muncã, drepturi prevãzute în art.
40 alin. 1 ºi art. 39 alin. 1 din Codul muncii.
În mod firesc, dispoziþiile interne în materie
nu pot fi disociate de dispoziþiile cuprinse în
diferitele documente internaþionale cu impact
asupra activitãþii judecãtorului, printre care putem
exemplifica pe cele ale art. 6 pct. 1 teza a treia
din Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului,
care stipuleazã cã orice persoanã are dreptul
la judecarea în termen rezonabil a cauzei sale,
pe cele ale pct. 26 din Opinia nr. 3/2002 a
Consiliului Consultativ al Judecãtorilor Europeni,
care stabilesc cã judecãtorii trebuie sã exercite
atribuþiile cu diligenþã ºi rapiditate rezonabile,
precum ºi pe cele ale art. 6 din Statutul Universal
al Judecãtorilor, potrivit cãrora judecãtorul
trebuie sã ( ) îndeplineascã obligaþiile fãrã nicio
întârziere.
În raport cu exigenþele impuse în materia
dreptului muncii, care privesc ocrotirea oricãrui
salariat împotriva unor situaþii anormale de lucru,
dar ºi în raport de insuficienþa reglementãrilor
aplicabile în domeniul salarizãrii magistraþilor,
procesul de evaluare a muncii ºi, în mod corelativ
cel de reglementare a unor aspecte insuficient
conturate ridicã, în prezent, numeroase discuþii
legate, îndeosebi, de regimul orelor suplimentare, de regimul orelor prestate în zilele de
sãrbãtori legale sau în cele aferente repaosului
sãptãmânal, de inconvenientele neremunerãrii
magistratului ca urmare a indisponibilizãrii sau
includerii sale în planificãrile de permanenþã, de
aspectele care privesc finanþarea necorespunzãtoare a sistemului judiciar, pe fondul
carenþelor legislative enumerate, toate justificând
concluzia potrivit cãreia magistraþii reprezintã o
categorie profesionalã defavorizatã în raport de
alte categorii profesionale.
Numai dacã ar fi sã avem în vedere aceste
ultime domenii insuficient reglementate, trebuie
evidentiat faptul cã aceastã diferenþã
nejustificatã de tratament, sub aspectul modului
de remunerare a unor activitãþi specifice, se
datoreazã concepþiei legiuitorului, care,
împreunã cu ordonatorul principal de credite,
Ministerul Justiþiei ºi Libertãþilor Cetãþeneºti, nu
a fost constrâns asupra necesitãþii de alocare a
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Alexandru Þiclea, op.cit., p.461.
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unor fonduri bugetare suplimentare.
Aceastã concepþie are la bazã deosebirea
care existã între salariul de bazã ºi indemnizaþia lunarã acordatã unor categorii de
bugetari, printre care ºi magistraþii, ºi care constã
în faptul cã aceastã din urmã indemnizaþie este
unica formã de remunerare a activitãþii corespunzãtoare funcþiei ºi reprezintã baza de calcul
pentru stabilirea drepturilor ºi obligaþiilor care se
determinã în raport de venitul salarial (art. 20
alin. 1 din Legea nr. 154/1998).
Aceastã concepþie, consacratã ºi în noua lege
de salarizare, duce, în mod paradoxal, la remunerarea în condiþii net superioare a unor categorii
profesionale care se situeazã, ca importanþã, pe
un palier inferior poziþiei magistraþilor în statul
de drept, pentru simplul motiv cã aceºtia din
urmã nu beneficiazã, de facto, de plata unor
activitãþi prestate în afara programului normal
de lucru ºi remunerabile, potrivit Codului muncii.
3. Cauze care conduc la dezechilibre în
activitatea judiciarã, sub aspectul încãrcãturii
diferentiate a instanþelor sau completelor de
judecatã
La nivel internaþional, iniþiativele de reformã
destinate sistemului judiciar ºi-au sporit
importanþa, devenind cruciale pentru creºterea
dezvoltãrii economice, în special în fostele þãri
din Europa de Est.
Pe bunã dreptate, s-a spus cã un sistem
judiciar independent ºi eficient impune restricþii
considerabile asupra comportamentului
oportunist, în special din partea guvernelor, în
sensul de a reduce costurile de la bugetul de
stat alocate funcþionãrii justiþiei ºi de a spori
încrederea în acordurile pe termen lung, care,
la rândul lor, sporesc atractivitatea investiþiilor.
Iniþiativele sau politicile de îmbunãtãþire a
performanþei sistemului judiciar pot fi grupate în
patru domenii de interes major ºi anume, politicile
guvernamentale, politicile structurale, politicile
procedurale ºi politicile administrative.
Politicile guvernamentale includ acele
schimbãri în cadrul relaþiei dintre sistemul judiciar
ºi puterea executivã, pe care un numãr de þãri
europene (Olanda, Belgia, România, Þãrile
Scandinave) le-au implementat, prin stabilirea
unor consilii judiciare independente, care au
degrevat Ministerul Justiþiei de sarcini importante
legate de administrarea judiciarã, printre care
cele mai importante sunt cele legate de

selectarea judecãtorilor ºi de alocare a bugetelor
ºi fondurilor.
Politicile structurale cautã sã îmbunãtãþeascã
performanþa judiciarã, prin modificarea locaþiilor
sau competenþelor instanþelor, în sensul reducerii
numãrului instanþelor, sporindu-se, astfel,
dimensiunea medie a fiecãrei instanþe ori stabilirii
unor instanþe specializate.
Politicile procedurale urmãresc rapiditatea
rezolvãrii a numeroase litigii, prin corelarea
procedurilor penale ºi civile, eliminându-se
elementele care nu erau necesare sau pe cele
care erau consumatoare de timp, prin sporirea
competenþei ºi responsabilitãþii judecãtorului cu
privire la soluþionarea unui caz într-un interval
de timp rezonabil.
În sfârºit, în cadrul politicilor administrative
se pot include toate politicile care cautã sã
îmbunãtãºeascã serviciile justiþiei, prin folosirea
instrumentelor care asigurã o libertate mai mare
administratorilor ºi funcþionarilor publici în
alocarea resurselor, fãcându-i în acelaºi timp
responsabili pentru rezultatele obþinute.
În ceea ce ne priveºte, faþã de specificul ºi
importanþa fiecãreia din categoriile de instrumente enunþate, apreciem cã procesul de normare a muncii nu poate fi unul eficient, în mãsura
în care acesta se rezumã doar la identificarea ºi
aplicarea de soluþii cu caracter admistrativ, la
nivel de sistem sau la nivelul fiecãrei instanþe,
chiar ºi de o manierã unitarã, eficienþa oricãrui
plan de mãsuri fiind în mare parte condiþionat
de înþelegerea cauzelor determinante ale
fenomenului, numai astfel putându-se concepe
o strategie concertatã, cu efecte pe termen
mediu ºi lung, datã fiind condiþionarea reciprocã
a politicilor enunþate.
Aceasta întrucât eficienþa unor mãsuri
administrative interne, cu caracter organizatoric
sau cu efecte asupra dinamicii actului de justiþie,
depinde în mod semnificativ de interesul celorlalþi
decidenþi în identificarea de soluþii optime,
orientate cãtre echilibrarea volumului de activitate a instanþelor ºi parchetelor, în caz contrar
procesul de normare a muncii putând contribui
numai la sporirea satisfacþiei lucrãtorilor, fãrã
consecinþe notabile asupra termenelor de
soluþionare a cauzelor, calitãþii hotãrârilor ºi,
implicit, asupra aºteptãrilor generale ale
cetãþenilor.
Iatã de ce este important a sintetiza, chiar ºi
într-o enumerare care nu se pretinde a fi
exhaustivã, acele cauze care, din perspectiva
mai largã a practicianului, conduc la o
încãrcãturã deosebitã a instanþelor din România
peste media instanþelor europene ºi nu numai,

din cele enumerate putându-se desprinde
concluzia cã aceste cauze decurg atât din modul
de organizare a sistemului judiciar ºi lipsa unei
strategii în domeniu, cât ºi din modul de
funcþionare a justiþiei, înþelegând prin aceasta
modul de stabilire a competenþelor instanþelor ºi
continutul reglementãrilor din punct de vedere
procedural.
În esenþã, în rândul acestor cauze identificãm:
• diversificarea inutilã a cãilor de atac ºi
motivelor de casare;
• lipsa unui filtru de admisibilitate în materia
cãilor de atac sau inexistenþa unei proceduri
prealabile în materie civilã, cu caracter obligatoriu, în cauzele reduse ca importanþã, un exemplu pozitiv, cu importante efecte în materia dreptului procesual penal, constituindu-l abrogarea
dispoziþiilor legale privind necesitatea introducerii
plângerii prealabile la instanþã;
• consacrarea unor soluþii mai puþin inspirate
prin Constituþia României, de genul celei prevãzute prin art. 21 alin. 4, potrivit cãrora jurisdicþiile
speciale administrative sunt facultative ºi
gratuite;
• existenþa unui dezechilibru în stabilirea
competenþei materiale a instanþelor, cu repersursiuni asupra încãrcãturii acestora, mai cu
seamã în ceea ce priveºte tribunalele ca instanþe
de fond, apel ºi recurs;
• procedura anevoioasã, preponderent oralã
ºi nemijlocitã;
• inexistenþa unei proceduri diferenþiate, pe
tipuri de cauze, stabilitã în funcþie de complexitatea obiectului, atât în materie penalã, cât
ºi în materie civilã;
În Marea Britanie, raportul privind accesul la
justiþie al lordului Wolf, elaborat în 1996, propune
o distincþie de tratament procedural între cauzele
cu valoare micã (lower value cases) ºi cauzele
cu valoare mare, prin stabilirea a trei paliere
procedurale (traks), funcþie de complexitatea
cauzei ºi de posibilitatea de a formula o cale de
atac.
Se distinge, astfel, între litigii cu valoare micã
(small claims), pentru care se prevede cu
întâietate o soluþionare extrajudiciarã, litigii cu
valoare medie, pentru care se prevede un sistem
rapid de soluþionare (fast track), care este unul
eficient, consumând puþine resurse, ºi litigii cu
valoare mare, cu un sistem multi-track de
soluþionare judiciarã.
Pentru sistemele fast track, calea de atac
poate fi formulatã numai cu aprobarea prealabilã
a judecãtorului fondului sau cu permisiunea
instanþei de apel.
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Din cele de mai sus rezultã cã aceastã
abordare se întemeiazã pe douã concepte :
proporþionalitatea ºi alocarea echitabilã a
resurselor, în funcþie de valoarea, importanþa ºi
complexitatea litigiului, ce se regãsesc în Legea
Accesului la Justiþie din 1999.
• necorelarea politicii legislative cu politica
de personal;
La începutul anului 2008, modificãrile intervenite în materia contenciosului administrativ,
din perspectiva compunerii colegiale a completelor, au dus practic, pentru o perioadã semnificativã de timp, la un semiblocaj în activitatea
secþiilor de profil ale tribunalelor, urmare a
modificãrii Legii nr. 51/2006, privind serviciile
comunitare de utilitãþi publice, prin O.U.G. nr.
13/2008.
Un exemplu de actualitate este legat de
modificãrile legislative care prevãd necesitatea
înfiinþãrii secþiilor de falimente la nivelul
tribunalelor cu sediul în localitatea de reºedinþã
a curþilor de apel, fãrã a se þine cont de numãrul
ridicat de cauze aflate pe rol, de necesitatea
preluãrii cauzelor aflate pe rolul celorlalte instanþe
din aceeaºi circumscripþie teritorialã ºi de
insuficienþa schemelor actuale de personal.
• deficienþele aplicaþiei electronice de repartiþie aleatorie a cauzelor la nivelul instanþelor
(lipsa de echilibru în repartizarea cauzelor,
inexistenþa unui nomenclator al tuturor cauzelor
la nivel naþional, din perspectiva obiectului,
tipului de termen ºi gradului de complexitate al
cauzelor, care sã conducã la o aplicare unitarã
a programului)
• instabilitatea personalului, cu precãdere în
ceea ce-i priveºte pe magistraþi, fluctuaþia de
personal afectând posibilitatea implementãrii
unei strategii pe termen lung, din perspectiva
managerilor de instanþã ºi parchete;

27

32

În acelaºi timp însã, tranferul de atribuþii în aceastã
materie trebuie sã fie una bine pregãtitã, mai ales dacã
este sã avem în vedere eºecul înregistrat de unele
state, cum este, spre exemplu, Bulgaria. De aceea,
simplul transfer de competenþe administrative de la
ministerele de justiþie cãtre consiliile judiciare sau
instanþele supreme, lipsite de personal specializat care
sã poatã prelua competenþe specifice bugetare, de
resurse umane ºi de administrare a instanþelor, care
sã suplineascã aceastã lipsã prin detaºãri ale
magistraþilor din instanþe în structurile administrative
ale acestor consilii, mai ales în statele fost comuniste,
nu constituie o soluþie cãtre o mai mare independenþã
judiciarã, ci dimpotrivã. Succesul acestui transfer de
atribuþii depinde în mare mãsurã de capacitatea noului
organism în asigurarea funcþiei de asistare a instanþelor
în chestiuni de administrare, dar ºi de implementarea
profesiei de administrator de instanþã, care în Europa
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• lipsa unei strategii de resurse umane la
nivel centralizat, necesarã corelãrii volumului de
activitate cu schemele de personal; politica
detaºãrilor, care nu permite ocuparea posturilor
temporar vacante ºi finanþarea necorespunzãtoare, inclusiv prin dependenþa puterii judecãtoreºti de puterea executivã, evidenþiatã prin
lipsa unui buget propriu al instanþelor ºi întârzierea preluãrii bugetului Ministerului Justiþiei de
cãtre Consiliul Superior al Magistraturii ori Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie27;
• modul de stabilire a actualelor scheme de
personal, care au un caracter artificial, prin
includerea funcþiilor de conducere în numãrul
total de posturi, fãra o finanþare distinctã; stabilirea diferenþiatã a unor scheme de personal
între instanþe situate pe acelaºi palier funcþional,
fãrã o justificare bazatã pe încãrcãtura efectivã,
specificul ºi complexitatea cauzelor (bunãoarã,
Curtea de Apel Constanþa beneficiazã de o
schemã de personal mult mai redusã în
comparaþie cu alte curþi de apel, cum sunt Curþile
de Apel Braºov, Ploieºti, Piteºti, Suceava, Alba
sau Galaþi, acestea din urmã având o încãrcãturã
mult mai micã sub aspectul numãrului de cauze
alocate anual unui judecãtor );
• înfiinþarea unor instanþe în localitãþi izolate,
care, în pofida apropierii lor de cetãþeni, nu au
atras un numãr important de cauze, desconsiderându-se importanþa lãrgirii competenþei
teritoriale, în vederea degrevãrii instanþelor învecinate, confruntate cu un volum ridicat de
activitate (a se vedea Judecãtoria Hârºova);
• nefuncþionarea efectivã a unor instanþe
(Cernavodã, Bãneasa) ca urmare a lipsei de
fonduri, în pofida cheltuielilor efectuate, în
anumite cazuri, cu realizarea ºi întreþinerea
sediilor;

ºi S.U.A. reprezintã o profesie distinctã. În acelaºi timp,
deºi succesul strategiei de reformã depinde de aportul
indispensabil al magistraþilor care compun sistemul
judiciar, este evident cã o asemenea reformã nu se va
putea face numai cu magistraþi detasaþi în aparatul
administrativ al C.S.M. sau cel al Ministerului Justiþiei,
mai ales dacã este sã avem în vedere problemele
generate instanþelor ºi parchetelor de la care provin
aceºti magistraþi, confruntate cu un deficit notoriu de
personal. În sfârºit, câtã vreme schemele actuale de
personal tind sã avantajeze anumite instanþe, ceea ce
demonstreazã incapacitatea sistemului în reglarea unor
probleme interne, se pune problema dacã transferul
de atribuþii va aduce acel echilibru atât de necesar în
stabilirea resurselor ºi dacã nu cumva alocarea altor
resurse deosebit de importante, cum sunt resursele
financiare, nu se va face în continuare pe criterii
preferenþiale.

• deficienþa unor mãsuri organizatorice
interne, care au atras dezechilibre în planul
încãrcãturii completelor;
Putem avea în vedere situaþia des întâlnitã
în cazul unor secþii mixte, unde complete care
soluþioneazã cauze ce au ca obiect conflicte de
muncã ºi asigurãri sociale ori de contencios
admnistrativ ºi fiscal judecã ºi litigii specifice
dreptului civil sau comercial, în fond sau cãile
de atac.
Dat fiind modul de concepþie a planificãrii, o
categorie restrânsã de judecãtori participã atât
la soluþionarea în fond a cauzelor având ca obiect
litigii de muncã ºi asigurãri sociale ori de altã
naturã, cât ºi la soluþionarea altor cauze de
competenþa în primã instanþã a tribunalului, ceea
ce atrage un vãdit dezechilibru sub aspectul
timpului de studiu al dosarelor, timpului alocat
ºedinþei de judecatã ºi a celui afectat redactãrilor,
în raport de celelalte complete de judecatã, a
cãror încãrcãturã se situeazã sub media acestor
complete specializate.
În alte situaþii, dezechilibrele între diferitele
complete se datoreazã modului de repartizare
a personalului în cadrul secþiilor, din pricina lipsei
de reprezentativitate a colegiilor de conducere,
ai cãror membri nu provin din secþii diferite,
contrar dispoziþiilor legale, existând o majoritate
care decide conform intereselor secþiei, ºi nu
intereselor instanþei, privitã în ansamblu.
Supraîncãrcarea din punctul de vedere al
numãrului de cauze de soluþionat sau îndeplinirii
atribuþiilor specifice funcþiei se mai poate datora
modului defectuos de acordare sau formulare a
concediilor de odihnã, medicale, de studii sau
de altã naturã ori supraîncãrcãrii excesive cu
sarcini administrative a unor judecãtori, fãrã o
degrevare corespunzãtoare în planul atribuþiilor
judiciare.
4. Soluþii ºi propuneri de lege ferenda
Studiile mai vechi sau mai recente în domeniul administrãrii ºi supravegherii performanþei
justiþiei, au subliniat cã România are nevoie sã
stabileascã un volum de activitate valid ºi
transparent pentru magistraþi ºi personalul
auxiliar de specialitate, în vederea atingerii
urmãtoarelor obiective:
• pentru a se putea aloca resursele umane
necesare ºi a elabora bugetul în conformitate
cu acestea;
• pentru a se aloca personal în cadrul
instanþelor;
• pentru a se asigura dreptul cetãþenilor la
un acces deplin la justiþie, dreptul la un proces
echitabil ºi la soluþionarea cauzei într-un termen
rezonabil;

• pentru a se evalua consecinþele de fapt ale
schimbãrilor prevãzute sã fie aduse dreptului ºi
procedurilor ce au implicaþii în cadrul sistemului
judiciar în sensul nevoilor de personal;
• pentru a se evita ca magistraþii ºi personalul
auxiliar sã fie încãrcaþi cu sarcini de naturã sã le
depãºeascã norma legalã de muncã.
În raport cu aceste obiective, normarea muncii
apare ca un proces indispensabil pentru
creºterea pragului de satisfacþie al cetãþeanului
ºi atingerea de performanþe notabile în planul
calitãþii actului de justiþie, fiind de notorietate
faptul cã încãrcãtura deosebitã cu dosare ºi
sarcini non judiciare afecteazã timpul de studiu
al dosarelor, conduce la slãbirea randamentului
angajaþilor ca urmare a prelungirii duratei de
lucru, determinã scãderea performanþelor
individuale ale magistraþilor ºi sistemului judiciar
privit în ansamblu, sub aspectul celeritãþii ºi
calitãþii actului de justiþie, atrage nemulþumirea
cetãþenilor, prin durata îndelungatã a proceselor,
durata excesivã a ºedinþelor de judecatã ºi
redactarea cu întârziere a hotãrârilor, afecteazã
timpul de pregãtire al magistratului ºi principiului
egalitãþii de ºanse din perspectiva concursurilor
de promovare, constituie un serios obstacol în
procesul de perfecþionare continuã a magistratului, din perspectiva asimilãrii ºi aprofundãrii
practicii ºi legislaþiei interne, a dreptului
comunitar ºi nu numai.
Ar fi însã iluzoriu a se crede cã procesul de
normare a muncii se subsumeazã unui proces
de evaluare internã a instanþelor ºi parchetelor,
limitat la stabilirea numãrului optim de magistraþi
prin raportare la numãrul cauzelor aflate pe rol
sau care s-ar prefigura într-o perioadã apropiatã
de timp.
Deºi eficientã pe termen scurt, o asemenea
abordare nu ºi-ar putea produce efectele pe
termen mediu ºi lung, deoarece, fãcând o
comparaþie cu domeniul medical, o asemenea
metodã ar presupune o continuã creºtere a
numãrului cadrelor medicale, pe fondul creºterii
permanente a numãrului de pacienþi, fãrã a fi
identificate ºi eliminate cauzele reale ale
epidemiilor.
De aceea, plecând de la problemele actuale
ºi cele ale ultimilor ani, în rândul cãrora se
evidenþiazã creºterea îngrijorãtoare a numãrului
de cauze, pe fondul problemelor acute de
persoanal, diferitele politici sectoriale impun o
îmbinare a intrumentelor puse la dispoziþia
factorilor de decizie, prin eficientizarea instrumentelor legislative, din perspectiva dreptului
muncii ºi mecanismelor procedurale, a celor
administrativ-financiare, din perspectiva rediRevista Forumul Judecãtorilor  Nr. 4/2009
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mensionãrii schemelor de personal ºi finanþãrii
corespunzãtoare a acestora, printr-o strategie
comunã a Ministerului Justiþiei, Ministerului
Finanþelor Publice ºi Consiliului Superior al
Magistraturii, concomitent cu perfecþionarea
acelor pârghii puse la dispoziþia instanþelor ºi
parchetelor, din perspectiva programului de
repartiþie aleatorie a cauzelor ºi asigurãrii
celeritãþii în judecarea cauzelor28.
Aceastã abordare, care ar presupune un efort
comun din partea tuturor autoritãþilor statului, ar
veni în întâmpinarea uneia din exigenþele
consacrate prin Regulile pentru aplicarea
concretã a Principiilor de la Milano, adoptate de
Consiliul Economic ºi Social al O.N.U. prin
Rezoluþia nr.1900/60 ºi adoptate de Adunarea
Generalã a O.N.U. prin Rezoluþia nr.44/162 din
15.12.1989, potrivit cu care statele sunt obligate
sã acorde o atenþie specialã necesitãþii de a
afecta resurse suficiente pentru funcþionarea
sistemului judiciar, cu deosebire numind un
numãr suficient de magistraþi în raport cu
numãrul de cauze puse pe rol.29
O asemenea strategie ar fi în acord ºi cu
preocupãrile de datã recentã ale Consiliului
Europei, la nivelul cãruia s-a procedat la
înfiinþarea, în luna februarie 2003, a unei comisii
al cãrei obiect de activitate îl reprezintã tocmai
reducerea duratei proceselor, sub denumirea de
Comisia Europeanã pentru Eficientizarea
Justiþiei30.
În cadrul acestui organism s-a cãzut de acord
asupra a ºase principii (sau indicatori) pentru
managementul timpului în instanþele din Europa,
management care trebuie sã conþinã:
- standarde stabilite pentru durata procedurilor;
- abilitatea de a evalua durata totalã a
proceselor;
- tipologii de cauze suficient de elaborate;
- abilitatea de a monitoriza cursul procedurilor;
- mijloace de a diagnostica promp întârzierile
ºi de a atenua consecinþele acestora;
- utilizarea tehnologiei moderne ca instrument
pentru managemenul în sistemul de justiþie.

28
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Este cunoscut cã o instanþã trebuie sã îºi îndeplineascã
responsabilitãþile faþã de oricine este afectat de acþiunile
ºi activitãþile sale, într-o manierã rapidã ºi expeditivã
(care sã nu cauzeze întârzieri), ºtiut fiind cã întârzierea
inutilã cauzeazã injustiþie ºi dificultãþi. De aceea,
întârzierile sunt cauza primarã a diminuãrii încrederii
publicului în sistemul judiciar.
Pentru o analizã pe larg a problemei, a se vedea C.
Turianu, Documente adoptate în cadrul Organizaþiei
Naþiunilor Unite referitoare la principiile privind
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În esenþã, apreciem cã prioritare pentru
perioada imediat urmãtoare ar fi urmãtoarele
direcþii de acþiune:
• limitarea cãilor de atac ºi introducerea unui
filtru de admisibilitate în materia cãilor de atac,
dupã modelul oferit de unele sisteme de drept,
cum sunt cele norvegian, suedez sau francez;
În afara exemplului oferit de Marea Britanie,
unde posibilitatea folosirii cãii de atac diferã în
funcþie de complexitatea cauzei, un asemenea
flitru funcþioneazã în Norvegia, unde un numãr
de 3 judecãtori se pronunþã asupra oportunitãþii
apelului; dacã toþi concurã în opinia cã apelul nu
va schimba hotãrârea, acesta este respins, cele
mai multe cauze fiind examinate ºi selectate în
maxim 3 zile. Totodatã, modelul funcþionezã,
bineînþeles în cadrul altor coordonate, în Franþa,
în materia recursului în casaþie.
• elaborarea unei strategii de resurse umane,
orientate cãtre stabilirea necesarului de
personal, în raport de numãrul cauzelor ºi
complexitatea lor, pe diferite instanþe, dar ºi cãtre
o stabilitate pe termen mediu ºi lung a
personalului în ocuparea funcþiilor de execuþie,
prin evitarea deplasãrilor în teritoriu, consecutiv
unor concursuri de intrare sau definitivare în
profesie ºi ulterior acestora;
În pofida unor date statistice oferite prin
diferitele rapoarte de activitate ºi care
evidenþiazã creºterea volumului de cauze a unor
instanþe, Consiliul Superior al Magistraturii nu a
oferit pânã în prezent soluþii cu privire la
redimensionarea schemelor de personal,
exemplul Judecãtoriei, Tribunalului, dar mai ales
al Curþii de Apel Constanþa fiind elocvent, faþã
de situarea lor, în mod constant, printre instanþele
cu un volum foarte mare de activitate (a se vedea
rapoartele D.R.U.O. pe anii 2007, 2008 ºi primul
trimestru al anului 2009).
Pe de altã parte, în pofida obiectivului cuprins
în Strategia de reformã a sistemului judiciar,
privind optimizarea modului de alocare a
resurselor umane, demersul iniþiat de Consiliul
Superior al Magistraturii, privind stabilirea
gradelor de complexitate a cauzelor, a perioa-
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independenþa magistraþilor, în Revista Dreptul nr. 5/
2006, p. 82-89.
Comisia a adoptat la data de 11.06.2004 Programul
cadru privind soluþionarea fiecãrui proces într-un termen
optim ºi previzibil, cuprinzând 12 linii de acþiune. În
îndeplinirea aceluaºi obiectiv, Comisia, prin documentul
CEPEJ (2005) 12 REV, a adoptat în luna decembrie
2005 un ghid pentru identificarea cauzelor ce determinã
prelungirea soluþionãrii litigiilor (checklist pour la
gestion du temps).

delor de timp alocate acestora ºi a volumului de
activitate optimã a magistratului, este departe
de a se fi încheiat.
Acest demers, care urmãreºte un dublu scop
ºi anume planificarea resurselor umane ºi
îmbunãtãþirea sistemului de repartizare aleatorie
a cauzelor, s-a concretizat recent în « Programul
pentru stabilirea volumului optim de muncã ºi
asigurarea calitãþii activitãþii în instanþe în anul
2010 », program precedat, într-o primã fazã, de
mãsurarea perioadei de timp alocate diferitelor
tipuri de cauze, pe baza unor fiºe de mãsurare
a timpului, distribuite unui numãr de 18 instanþe
pilot, prin reconstituirea procedurilor ºi o cuantificare aproximativã a duratei alocate cauzelor.
Nu avem cunoºtinþã dacã pânã la aceastã
datã celelalte obiective ale demersului, constând
în stabilirea gradelor de complexitate a cauzelor
ºi stabilirea volumului de activitate optimã a
magistratului au fost definitivate, datã fiind
condiþionarea lor de primul obiectiv, însã nu
putem remarca faptul cã datele oferite se rezumã
la informaþii statistice ºi ele nu exprimã un punct
de vedere bine argumentat, pe baza unor criterii
prestabilite.
Din acest motiv, în absenþa oricãror indicatori,
aceste date reprezintã simple instrumente
oarbe, întrucât cauzele care au servit ca reper
nu sunt explicitate în raport de obiectul ºi specificul lor, fiind evident cã în aceastã concepþie
normarea muncii nu ºi-ar atinge scopul, fiind
vorba despre un simplu model de referinþã31.
De asemenea, în concepþia grupului de lucru,
ale cãrui merite în nici un caz nu trebuie desconsiderate, datã fiind durata ºi complexitatea
demersului, echilibrarea volumului de muncã ar
presupune, în esenþã, direcþionarea locurilor de
la instanþele cu o încãrcãturã scãzutã cãtre
instanþele cu o încãrcãturã ridicatã ºi care se
confruntã cu deficit de personal, pentru a realiza
convergenþa spre încãrcãtura medie.

31

Stabilirea acestor standarede ar trebui sã þinã cont de
urmãtorul sfat al unui expert de la Centrul Naþional
American pentru instanþe : Standardele de timp sau
reperele nu trebuie sã se bazeze pe ce s-a petrecut în
cele mai dificile ºi complexe cauze pe care judecãtorii
ºi le pot aminti din experienþa lor ca avocaþi. Dar nici
nu trebuie stabilite la un nivel care doar reflectã ce poate
fi realizat cu privire la circumstanþele curente ºi practicile
folosite de judecãtori ºi de baroul avocaþilor. Mai
degrabã, asemenea standarde sau repere trebuie sã
reflecte rezonabil aºteptãrile cetãþenilor de a vedea o
concluzie clarã ºi rapidã în majoritatea tipurilor de
cauze. În determinarea a ceea ce este rezonabil pentru
aºteptãrile cetãþenilor, oficialii instanþelor trebuie sã aibã

Cu toate acestea, echilibrarea volumului de
muncã are la bazã doar un algoritm statistic, ce
nu þine seama de specificul fiecãrei instanþe,
numai dacã este sã ne raportãm la faptul cã cel
mai bun instrument pentru a prezice încãrcãtura
pe termen lung este de a aloca personalul pe
baza cazurilor estimate pentru o anume perioadã
de referinþã trecutã, în afarã de situaþia în care
sunt disponibile informaþii specifice referitoare
la circumstanþe locale speciale, care pot schimba
în mod drastic afluxul de noi dosare.
Pe de altã parte, propunerea de redimensionare a schemelor de personal poate funcþiona
numai în ceea ce priveºte reorientarea cãtre
anumite instanþe a posturilor vacante aflate la
instanþele cu surplus de personal, nefiind posibil,
cel puþin în stadiul legislativ actual, un transfer
de posturi deja ocupate.
Totodatã, în mãsura în care ocuparea
completã a schemelor de personal la toate
instanþele va constitui o preocupare constantã
pe termen scurt, existã riscul ca soluþia propusã
sã nu poata fi pusã în aplicare, astfel încât
redimensionarea schemelor de personal va
constitui mai mult o problemã de finanþare, a
cãrei soluþionare va depinde de o serie de mãsuri
complementare, la îndemâna factorului politic
sau a noului ordonator principal de credite32.
Surprinde ºi faptul cã nici la momentul de faþã
nu au fost stabilite termene ºi grade de complexitate unitare pentru toate instanþele judecãtoreºti, din perspectiva repartiþiei în sistem
informatizat, deºi acesta trebuia sã constituie o
condiþie premisã a implementãrii programului,
ºi nu o consecinþã a acestui demers.
Pentru o analizã aprofundatã a problemei, din
perspectiva modelului american al administrãrii
instanþelor, a se vedea studiul Determinarea
gradului de complexitate al cauzelor-folosirea
datelor deþinute în vederea administrãrii
instanþelor, întocmit de James E.McMillan33 ºi
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în vedere cã orice perioadã de timp scursã, peste cea
rezonabilã pentru pledoarii ºi evenimentele din instanþã,
este inacceptabilã ºi ar trebui eliminatã.
Cea mai eficientã metodã de creºtere pe termen scurt
a personalului, aplicatã în unele state, este aceea de a
avea o divizie aeropurtata de judecãtori ºi grefieri care,
pentru o perioadã limitatã de timp, pot fi atribuiþi
instanþelor cu nivele critice de dosare restante, soluþie
care nu poate funcþiona, deocamdatã, în România,
având în vedere garanþiile de inamovibilitate ale
judecãtorilor ºi posibilitãþilor limitate pe care le oferã
delegarea.
James E.McMillan este consultant principal IT în cadrul
Centrului Naþional pentru Curþile Statale din S.U.A..
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Carolyn E.Temin34, în care sunt descriºi cei 23
de parametri utilizaþi în materie penalã ºi cei 18
parametri utilizaþi în materie civilã, care ajutã la
mãsurarea corectã a gradul de complexitate al
cauzelor ºi stabilirea încãrcãturii instanþelor.
Este de precizat faptul cã recentul program
de normare a muncii derulat la nivelul Consiliului
Superior al Magistraturii a avut ca punct de
plecare necesitatea stabilirii unui sistem cu o
încãrcãturã estimatã, care sã aibã în vedere
complexitatea cauzei.
Mai precis, grupul de lucru a estimat încãrcãtura medie de lucru, mãsuratã prin ore ºi
minute, pe care fiecare tip de dosar îl poate
provoca, astfel încât sã fie posibil sã se converteascã nivelurile de complexitate în ore de
lucru.
Pe baza rezultatelor obþinute, ar trebui ca
metoda sã permitã calcularea timpilor estimaþi
pentru cauzele noi, pendinte ºi soluþionate, iar
indicatorii ar trebui sã fie corelaþi cu mãrimea
forþei de muncã pentru a determina exact dacã
instanþa respectivã este supradimensionatã sau
subdimensionatã în comparaþie cu celelalte
instanþe.
• reglementarea de o manierã eficientã a
arbitrajului, medierii ºi concilierii, în scopul ca
aceste proceduri prelabile sã devinã un veritabil
filtru, necesar degrevãrii instanþelor de cauzele
cu o complexitate redusã, dupã modelul medierii
civile obligatorii din dreptul american sau modelul
spaniol din materia conflictelor de muncã;
reglementarea posibilitãþii de stingere a litigiului
pe cale amiabilã, prin extinderea paletei de cauze
în materie penalã, a posibilitãþii de stingere a
conflictului penal fãrã parcurgerea, în totalitate,
a procedurii în instanþã, în cazurile de micã
însemnãtate, dupã modelul oferit de dreptul
francez, italian sau spaniol35.
Susþinerea financiarã a medierii de cãtre stat,
pentru o perioadã determinatã de timp, astfel
încât încrederea publicã în aceste metode sã
creascã poate asigura reuºita acestui demers.
O astfel de finanþare din bugetul public se poate
face la nivel de instanþe pilot, cel mai
recomandabil în dreptul familiei, un exemplu
edificator fiind sistemul experimentat în Olanda,
care deºi într-o primã fazã a avut o aplicabilitate
limitatã, este acum generalizat la nivelul tuturor
instanþelor.
34
35
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Carolyn E.Temin este judecãtor în cadrul Tribunalului
din Philadelphia, Pennsylvania, S.U.A.
Statisticile efectuate în Statele Unite ale Americii aratã
cã dupã introducerea mãsurilor moderne de
administrare a instanþelor ºi de soluþionare a litigiilor
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• reglementarea justiþiei de proximitate
existentã în dreptul francez sau spaniol, precum
ºi a justiþiei restaurative în cauzele cu minori,
dupã modelul îmbrãþiºat în dreptul anglo-saxon;
• reaºezarea competenþei materiale a
instanþelor, printr-o reglementare menitã sã
asigure atât o unificare a practicii judiciare, cât
mai ales o repartizare echilibratã a volumului de
cauze, mai cu seamã din perspectiva tribunalelor, investite în prezent cu soluþionarea de
cauze, atât în fond, cât ºi în cãile de atac.
• perfecþionarea programului de repartiþie
Ecris, prin asigurarea din punct de vedere tehnic
a repartiþiei distributive (în evantai) ºi
schimbarea parametrilor sau modalitãþii de
repartizare aleatorie;
Principala deficienþã a sistemului actual o
reprezintã imposibilitatea de repartizare a
cauzelor între toate completele de judecatã,
distribuirea fãcându-se, în principal, din perspectiva termenului de soluþionare, ceea ce face ca
programul sã repartizeze cauze, cu precãdere,
acelor complete programate la sfârºitul perioadei
de referinþã.
O a doua deficienþã a programului decurge
din faptul cã acesta þine cont de factorul punctaj
maxim, ca element de echilibrare a gradului de
efort între diferitele complete, cu toate cã acest
punctaj poate fi consecinþa acumulãrii pe rolul
unor complete a unor dosare medii ca ºi
complexitate, dar care din punct de vedere
numeric sunt echivalentul unor cauze cu un grad
sporit de complexitate, însã puþine la numãr,
înregistrate pe rolul altor complete.
Posibilele soluþii ar fi: includerea concomitentã
a mai multor parametrii, cu prilejul repartiþiei
cauzelor la prim termen, respectiv gradul de
efort, cumulativ cu numãrul cauzelor; modificarea, din punct de tehnic, a modului de
funcþionare a aplicaþiei electronice, asigurându-se doar repartiþia « în evantai » a cauzelor între complete, termenul de judecatã
urmând a fi stabilit de cãtre judecãtor, potrivit
unui nomenclator al termenelor maxime (în
acest fel, fraudarea programului de repartiþie
Ecris ar fi mult diminuatã, întrucât posibilitatea
de orientare a cauzei cãtre un anumit complet
depinde de factorul termen, actul de sesizare
putând fi înregistrat la un anumit moment, funcþie
de care dosarul este direcþionat cãtre un anumit
prin mijloace alternative, 95% din cauzele civile sunt
soluþionate altfel decât judiciar, fie prin mijloace
alternative, fie prin ajungerea la o înþelegere în etape
premergãtoare judecãþii.

complet; ceea ce este ºi mai îngrijorãtor, este
faptul cã deºi gradul de complexitate al cauzelor
se desemneazã în prezent pe baza unei scale
de la 1 la 10, termenele avute în vedere cu ocazia
repartiþiei propriu-zise diferã de la o instanþã la
alta, iar ceea ce este ºi mai grav este faptul cã
în cadrul unor instanþe, în referire la acelaºi tip
de cauze, termenele sunt stabilite în mod
diferenþiat de cãtre preºedintele de secþie sau
judecãtorul desemnat cu repartiþia aleatorie);
repartiþia ar trebui sã aprecieze asupra numãrului
de cauze soluþionate, astfel încât completele
care asigurã celeritatea în judecarea dosarelor
sã nu fie grevate, în mod nejustificat, în
defavoarea celor care îºi menþin o încãrcãturã
ridicatã, în detrimentul principiului operativitãþii;
normarea muncii se poate face plecând de la
durata medie de soluþionare a fiecãrei categorii
de cauze, funcþie de complexitatea, specificul
probatoriului ºi alte elemente pe care le comportã
în mod obiºnuit anumite infracþiuni, astfel încât
fiecãrui complet sã-i fie repartizate nu mai mult
de un anumit numãr de cauze pe parcursul unei
perioade calendaristice. În acest fel, se evitã atât
repartizarea unui numãr ridicat de cauze cu un
grad însemnat de complexitate aceluiaºi
complet, în considerarea factorului termen (de
exemplu, cauze cu arestaþi preventiv), cât ºi
repartizarea unui numãr ridicat de cauze cu un
grad scãzut de complexitate aceluiaºi complet,
în considerarea scopului nedeclarat al
programului de atingere a pragului maxim.
Apreciem cã, din perspectiva aplicaþiei
electronice, normarea muncii nu se poate realiza
prin limitarea discreþionarã a numãrului de cauze
la prim termen, întrucât complexitatea acestora
nu se poate anticipa, iar o asemenea modalitate
de lucru ar atrage, inevitabil, acordarea unor
termene îndelungate, cu înfrângerea principiului
soluþionãrii cauzei într-un termen rezonabil.
De asemenea, o asemenea modalitate de
lucru ar aduce atingere acelor exigenþe legale
care prevãd acordarea unor termene scurte în
diferite materii (de exemplu, în materia litigiilor
de muncã ºi a altor cauze, cu privire la care legea
prevede judecarea cu celeritate).
• reglementarea regimului orelor suplimentare, mai ales în materia mãsurilor preventive,
prestate în afara programului de lucru, în zilele
de repaos sãptãmânal ºi zilele de sãrbãtoare
legalã; acordarea unui spor ca urmare a indisponibilizãrii aferente planificãrii de permanenþã,
prin consacrarea expresã ori extinderea unor
reglementãri specifice altor salariaþi, pentru
egalitate de tratament

La polul opus, un contrexemplu este legat de
plata onorariilor avocaþilor din oficiu, în afara
orelor de program, în zilele nelucrãtoare sau în
zilele asimilate sãrbãtorilor legale, cãrora li se
recunoaºte dreptul la o remunerare majoratã
pentru asistenþa juridicã asiguratã, în condiþii
similare celor consacrate prin Codul muncii
(art.120, art.134), deºi aceastã categorie
profesionalã este una liberalã, fãrã ca acest
tratament sã fie recunoscut în mod expres
judecãtorilor sau procurorilor, din cauza lipsei
de fonduri, în cazul în care volumul încãrcat de
activitate nu ar permite compensarea cu ore
libere, în conditiile art.119 alin.1 din Codul muncii.
Pe de altã parte, prin reducerea fondurilor
solicitate de cãtre ordonatorii secundari sau
terþiari de credite, cu prilejul construcþiei
bugetare, Ministerul Justiþiei a descurajat orice
încercare de platã a activitãþilor suplimentare
exemplificate, profitând ºi de pasivitatea,
indecizia, dezinteresul sau reticenþa unor
conducãtori de instanþe, invocând insuficienþa
resurselor financiare, care, se pare, a servit drept
scuzã numai în raporturile cu instanþele, lipsite
de aportul unor fonduri proprii ºi a unor lideri
care sã le reprezinte interesele, pe parcursul
negocierilor bugetare.
• reglementarea procedurii efectuãrii orelor
suplimentare, în vederea acordãrii în compensaþie de zile libere plãtite sau de plata a orelor
suplimentare;
• normarea muncii manageriale, prin degrevarea expresã de atribuþii judiciare, pentru a
compensa degrevarea judecãtorilor cu funcþii de
execuþie de atribuþiile nonjudiciare;
• normarea muncii personalului auxiliar, prin
stabilirea orelor afectate fiecãrui tip de activitate
curentã ºi stabilirea timpului optim de îndeplinire
a activitãþilor, de naturã a impune atragerea unui
numãr corespunzãtor de angajaþi, pe baza unui
sistem de evaluare diferit, de vreme ce acelaºi
dosar poate implica un volum de muncã diferit
din partea acestei categorii profesionale;
Deºi « Programul pentru stabilirea volumului
optim de muncã ºi asigurarea calitãþii activtãþii
în instanþe în anul 2010 » cuprinde numeroase
propuneri pentru echilibrarea muncii în instanþe
a personalului auxiliar, este evident cã unele
mãsuri de reformã ale sistemului judiciar
impuneau încã din start o majorare a schemelor
de personal, independent de propunerile actuale,
bazate pe indicatori statistici.
Un prim exemplu în acest sens, este legat de
modificarea Codului de procedurã penalã, prin
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Legea nr. 281/2003 ºi O.U.G. nr. 109/2003, prin
care mãsura arestãrii preventive a fost datã în
competenþa exclusivã a instanþelor, mãsurã care
nu a fost însoþitã de modificarea numãrului de
grefieri delegaþi în cadrul compartimentelor de
executãri penale, deºi volumul lucrãrilor curente
determinate de noile intervenþii legislative a
crescut în mod semnificativ.
Un al doilea exemplu, de datã relativ recentã,
este legat de modificarea Regulamentului de
ordine interioarã a instanþelor judecãtoreºti, care
impune înregistrarea tuturor cererilor ºi actelor
privind cauzele aflate pe rol în Registrul general
de dosare configurat în aplicaþia Ecris, mãsurã
care deºi vine în întâmpinarea sistemului de
management al dosarului în format electronic,
nu a fost însoþitã de redimensionarea schemelor
de personal, deºi acest model include scanarea
documentelor sau inserarea diferitelor menþiuni,
ceea ce duce la supraîncãrcarea grefierilor de
ºedinþã sau a grefierilor arhivari.
• regândirea politicilor de detaºare sau
delegare, inclusiv sub aspectul reglementãrii
aplicabile, prin eliminarea unor condiþionãri de
ordin constituþional ºi reglementarea posibilitãþii
de ocupare a posturilor de pe care se efectueazã
mutarea temporarã a angajatului.
Aplicarea concomitentã a instrumentelor
enumerate, dupã o evaluare criticã a modelelor
altor state, necesarã implementãrii tehnicilor
inovatoare, poate rãspunde nevoilor actuale ale
sistemului judiciar din România, þinând seama
de cauze, probleme ºi necesitãþi.
De aceea, elaborarea de politici interne, prin
concepþia unui sistem de administrare a
instanþelor ºi de monitorizare a volumului de
activitate, fãrã elaborarea unor politici publice
menite a asigura reformarea instituþiilor legislative, de drept material ºi procedural, prezintã
riscul primelor de a fi ineficiente în planul
aºteptãrilor justiþiabililor, ca urmare a unui control
judiciar insuficient asupra conduitelor
oportuniste.
În egalã mãsurã, lipsa unei strategii
coordonate pe toate planurile poate face ca
resursele umane ºi materiale sã fie alocate în
mod ineficient ºi disproporþionat, iar costul actului
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de justiþie sã fie unul deosebit de ridicat, cu
consecinþe nefaste asupra construcþiei bugetare,
mai ales în perioadele de crizã ecomonicã, cum
este ºi perioada pe care o traversãm.
Pe de altã parte, în evaluarea resurselor
necesare sistemelor judiciare, nu numai
resursele financiare ºi umane trebuie luate în
considerare, dar ºi timpul judiciar, din perspectiva
satisfacþiei lucrãtorilor ºi cetãþenilor, astfel încât
concentrarea instanþei ºi costurile aferente sã
se facã asupra cauzelor complexe, respectând
proporþionalitatea, accesul egal ºi echitabil la
justiþie ºi calitatea comparabilã a rezultatelor.
Consecinþa fireascã a acestor deziderate este
legatã de obþinerea de beneficii de pe urma
administrãrii profesioniste a instanþelor, constând
în accesul facil ºi mai puþin costisitor la justiþie,
hotãrâri obþinute într-un termen rezonabil,
transparente ºi predictibile, o încredere publicã
mai mare în sistemul de justiþie, o mai bunã
protecþie a autoritãþii judiciare ºi o consolidare a
independenþei acesteia, pe fondul unei continue
presiuni a schimbãrilor din viaþa de zi cu zi.
Doar astfel, prin sentimentul de încredere
conferit cetãþenilor, sentiment care sã îi
determine pe aceºtia sã accepte într-o majoritate
confortabilã justeþea deciziilor pronunþate de
magistraþi, justiþia va fi recunoscutã ca putere în
stat, nu doar în sens teoretic, conceptual ºi
constituþional, dar ºi din punct de vedere practic,
jurisdicþional, de cãtre toþi cei ce militeazã pentru
rezolvarea conflictelor ºi menþinerea pãcii
sociale.
Pentru aceasta, actul de justiþie trebuie sã fie
unul de calitate, iar condiþia premisã o constituie
timpul necesar studierii amãnunþite a cauzei ºi
a legislaþiei care o implicã, concomitent cu
ascultarea într-un mod suficient a pãrþilor,
apãrãrilor acestora ºi analizãrii probelor
administrate, culminând în final cu redactarea
în condiþii optime a hotãrârii pronunþate.
Nota redacþiei: Materialul a fost utilizat în
cadrul Conferinþei cu tema Politici publice în
justiþie, organizatã de Institutul Naþional al
Magistraturii

