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Potrivit prevederilor art. 126 alin. ( 1) din Constitutia Romaniei, puterea 
judecatoreasca se exercita de inalta Curte de Casatie §i Justitie §i de celelalte 
instante judecatoresti stabilite de lege. Totodata, inalta Curte de Casatie si 
Justitie are rolul constitutional de a asigura interpretarea si aplicarea unitara a 
legii de catre celelalte instante judecatoresti, potrivit competentei sale. 

Activitatea vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie are o 
dimensiune organizatorico-administrativa dar si una pe linia coordonarii 
activitatilor profesionale de uni:ficare a practicii judiciare. 

Pentru o buna indeplinire a atributiilor specifice funcpei de 
vicepresedinte este necesara cunoasterea competentei si organizarii Inaltei Curti 
de Cas~tie ~i Justitie, 

Inalta Curte de Casatie §i Justitie este organizata §i functioneaza tn 
temeiul art. 126 din Constitutia Romaniei, republicata §i al art. 20-38 din Legea 
nr. 304/2022 privind organizarea judiciara, Are in componenta Sectia I civila, 
Sectia a II-a civila, Sectia penala, Sectia de contencios administrativ §i fiscal §i 
Sectiile Unite, cu competenta proprie. in cadrul Inaltei Curti de Casatie §i 
Justitie functioneaza Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, 
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum §i complete de S 
judecatori, 

Sectia I civila, Sectia a II-a civila ~i Sectia de contencios administrativ ~i 
fiscal ale Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie judeca recursurile impotriva 
hotararilor pronuntate de curtile de apel ~i a altor hotarari, in cazurile prevazute 
de lege, precum si hotararile declarate impotriva hotararilor nedefinitive sau a 
actelor judecatoresti, de orice natura, care nu pot fi atacate pe nicio cale, iar 
cursul judecatii a fost intrerupt in fata curtilor de apel. 

Totodata, sectiile Inaltei Curti, in raport cu competenta fiecareia, 
solutioneaza: 

• Cererile de stramutare, in cazurile prevazute de lege; 
• Conflictele de competenta, in cazurile prevazute de lege; 
• Orice alte cereri prevazute de lege; 

Completurile de S judecatori solutioneaza apelurile impotriva hotararilor 
pronuntate in prima instants de Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie ~i 
Justitie, contestatiile impotriva incheierilor pronuntate in cursul judecatii in 
prima instanta de Sectia penala a lnaltei Corti de Casatie si Justitie, cauzele in 
materie disciplinara potrivit legii si alte cauze date in competenta lor prin lege. 

inalta Curte de Casatie ~i Justitie se constituie in Sectii Unite cand 
solutioneaza sesizarile privind schimbarea jurisprudentei instantei supreme sau 
pentru sesizarea Curtii Constitutionale pentru controlul constitutionalitatii 
legilor inainte de promulgare. 

I. Considerapi privind organizarea, competentele ~i rolul 
constituponal al lnaltei Curti de Casatte ti J ustipe 
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In afara sectiilor §i a completurilor de judecata aratate mai sus, in 
structura Inaltei Corti de Casatie §i Justitie sunt reglementate §i urmatoarele 
compartimente: a) Directia legislatie, studii, documentare §i Informatica 
juridica; b) Cancelaria; c) Registraturile §i arhivele d) Departamentul 
economico-financiar si administrativ; e) Biroul de informare §i relatii publice; f) 
Compartimentul relatii internationale; g) Compartimentul juridic; h) 
Compartimentul de audit public intern; i) Compattimentul arhiva generala, 
j) Compartimentul de protectia muncii si Compartimentul de documente 
clasificate. 

Cheltuielile necesare functionarii Inaltei Curti de Casatie §i Justitie se 
finanteaza din bugetul de stat, iar presedintele are calitatea de ordonator 
principal de credite. 

Inalta Curte de Casatie §i Justitie se compune din presedinte, 2 
vicepresedinti, 4 presedinti de sectii §i judecatori, In cadrul inaltei Curti de 
Casatie §i Justitie functioneaza magistrati-asistenti, grefieri, manager economic, 
functionari publici, specialisti IT §i alte categorii de personal auxiliar stabilite 
prin statul de functii, 

Numarul maxim de posturi se stabileste prin hotarare a Guvemului, la 
propunerea ministrului justitiei §i a presedintelui Inalte! Curti de Casatie §i 
Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, finantarea posturilor 
fiind asigurata in limita bugetului aprobat prin legile bugetare anuale §i de 
rectificare. 

Conducerea lnaltei Curti de Casatie si Justitie se asigura de presedinte, 2 
vicepresedinti §i Colegiul de conducere-art. 30 alin. (1) Legea nr. 304/2022. 

Potrivit art. 30 alin. (3) din aceeasi lege, presedintele, vicepresedintii, 
presedintii de sectie §i 4 judecatori, cate unul de la fiecare sectie de la fieeare 
sectie, alesi pe o perioada de 3 ani in adunarea generals a judecatorilor, 
constituie Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie §i Justitie, Cand se 
dezbat probleme economico-financiare §i administrative, la sedintele colegiului 
de conducere participa managerul economic al inaltei Curti de Casatie §i 
Justitie, care are vot consultativ. 

Adunarea generala a judecatorilor lnaltei Curti de Casatie si Justitie se 
mtruneste pentru: 

a) aprobarea raportului anual de activitate, care se da publicitatii; 
b) aprobarea bugetului inaltei Curti de Casatie §i Justitie, cu avizul 

consultativ al Ministerului Finantelor Publice; 
c) alegerea ~i revocarea membrilor alesi ai Colegiului de conducere al 

lnaltei Curti de Casatie §i Justitie; 
d) alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, in conditiile 

legii; 
e) consultarea judecatorilor cu privire la masurile necesare pentru buna 

functionare a activitatii Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie; 
t) Indeplinirea altor atributii prevazute de lege sau regulamente. W
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Aceste elemente configureaza Inalta Curte de Casatie ~i Justitie ca pe o 
organizatie publica functionand in mediul social romanesc, care cunoaste o 
evolutie dinamica. Aceasta entitate este caracterizata atat de elementele care o 
compun, cat ~i de procesele prin care se realizeaza intrepatrunderea ~i dinamica 
acestora, avand scopul de infaptuire a justitiei, 

Cunoasterea dinamicii institutiei in cei 14 ani de cand am calitatea de 
judecator al Inaltei Corti m-a determinat sa cred ca indeplinirea rolului 
constitutional al Inaltei Curti implica atasamentul fata de valorile 
organizationale ~i practicile care si-au dovedit eficienta in timp, integrate intr-o 
abordare care sa fie apta a asigura o colaborare intrainstitutionala echilibrata, 

Analiza ~i obiectivele formulate in cadrul prezentului proiect se vor 
referi, cu precadere, la atributii ale vicepresedintelui legate de activit.atea Inaltei 
Curti de Casatie ~i Justitie in alte materii decat cea penala. 
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1 C.Furtuna, C.Diaconu. Managementul administrativ-jucliciar, Editura All Beck, Bucuresti, 
2002,pag.7 

Conducerea 1 administrativ-judiciara in cadrul instantelor judecatoresti, 
este definita ca un proces de directionare a activitatii de judecata bazata pe 
eficienta utilizare a resurselor materiale, informationale §i umane in scopul 
asigurarii unui echilibru a volumului de activitate pe fiecare categorie de 
personal (judecatori, magistrati-asistenti, personal auxiliar de specialitate, 
informaticieni, personal contractual) in functie de atributiile prevazute de lege §i 
in vederea obtinerii unor performante profesionale specifice cuantificabile. 

Incepand cu data de 15 februarie 2013, cand au fost puse in aplicare 
dispozitiile Legii nr. 134/2010 (noul Cod de procedura civila), in structura 
Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie exista 2 posturi de vicepresedinte, 

Atributiile vicepresedintilor sunt prevazute in Capitolul II - Conducerea 
Inaltei Curti de Casatie §i Justitie, Sectiunea 2 - Vicepresedintii Inaltei Curti de 
Casatie §i Justitie din Regulamentul privind organizarea §i functionarea 
administrativa a Inaltei Curti de Casatie §i Justitie, republicat in Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 121 din 17 februarie 2020 §i Ultimul amendament in 4 
noiembrie 2020, in art. 18 - 20. 

Vicepresedintii inaltei Curti de Casatie §i Justitie exercita atributiile ce 
revin presedintelui, in lipsa acestuia, conform delegarii de atributii dispuse de 
presedinte sau in baza dispozitiei presedintelui. 

Referitor la activitatea de judecata §i de unificare a practicii judiciare, 
vicepresedintii prezideaza, in lipsa presedintelui, completurile pentru 
solutionarea recursurilor in interesul legii, completurile pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept, in cazul prevazut la art. 520 alin. (8) din Codul de 
procedura civila §i in cazul prevazut la art. 476 alin. (8) din Codul de 
procedura penala §i Sectiile Unite, precum §i completurile de 5 judecatori atunci 
cand acestia fac parte din complet, desemnati potrivit art. 36 alin. (4) din Legea 
nr. 304/2022. 

Prin Hotararile Colegiului de Conducere nr. 5 din 15 februarie 2013 §i nr. 
3 din 1 februarie 2014 s-au modificat dispozitiile art.18-20 din Regulament, 
astfel meat fiecare dintre cei doi vicepresedinti exercita atributii 
corespunzatoare specializarii lor profesionale ~i asigura aplicarea noilor coduri 
de procedura in materie civila §i penala, 

Vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie exercita, conform 
sarcinilor stabilite de presedinte, urmatoarele atributii privind personalul inaltei 
Curti de Casatie §i Justitie: 

II. Funcpa de vicepresediate al inaltei Corp de Casatie ti Justitle. 
Cadru legal 
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• aproba fisele posturilor pentru magistratii asistenti, personalul auxiliar de 
specialitate si celelalte categorii de personal, intocmite de conducatorul 
compartimentului corespunzator; 

• controleaza §i coordoneaza evaluarea anuala a activitatii personalului 
inaltei Curti de Casatie §i Justitie, cu exceptia judecatorilor §i a 
magistratilor-asistenti; 

• analizeaza cererile §i propune presedintelui incadrarea personalului, in 
conditiile legii, cu exceptia judecatorilor §i a magistratilor-asistenti; 

• aproba efectuarea concediilor anuale de odihna de catre personalul lnaltei 
Curti de Casatie §i Justitie, cu exceptia judecatorilor §i a magistratilor- 
asistenti. 

Relativ la exercitarea atributiilor ce revin presedintelui inaltei Curti 
de Casatie si Justitie, in Iipsa acestuia, conform delegarii dispuse sau in 
baza dispozitiei presedintelui (art.19 alin. 1 din Regulament), 
vicepresedintii inaltei Corti de Casatie §i Justitie exercita, conform 
repartizarii stabilite de presedinte, urmatoarele atributii: 

• coordoneaza activitatea Cancelariei, a Directiei legislatie, studii, 
documentare §i Informatica juridica §i a Departamentului economico- 
financiar §i administrativ; 

• coordoneaza activitatea completurilor de 5 judecatori in materie civila sau 
penala, dupa caz, iar in aceasta calitate dispun masurile administrative 
necesare pentru buna functionare a acestor completuri, in conditiile legii; 

• dispun inlocuirea din completul de 5 judecatori investit cu solutionarea 
unei cauze a judecatorilor care se afla in situatiile prevazute in art. 64 
alin. (2)- (6) din Codul de procedure penala; 

• asigura conducerea generals a Biroului de informare §i relatii publice; 
• propun colegiului de conducere masurile necesare ce urmeaza a fi 

adoptate in procesul formarii §i perfectionarii profesionale a judecatorilor 
§i magistratilor-asistenti; 

• urmaresc dezbaterea problemelor de drept in cadrul sectiilor inaltei Curti 
de Casatie si Justitie; 

• asigura publicarea periodica a jurisprudentei inaltei Curti de Casatie §i 
Justitie; 

• organizeaza paza sediului ~i a bunurilor inaltei Curti de Casatie §i Justitie 
§i aproba masurile pentru prevenirea incendiilor, cele privind protectia 
muncii, protectia civila, apararea impotriva dezastrelor §i activitatile 
privind problemele militare; 

• controleaza activitatea arhivistica specified instantelor judecatoresti, 
potrivit legii; 

• controleaza ~i coordoneaza activitatea comisiei de analiza privind 
incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public. W
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Vicepresedintii htaltei Curti de Casatie si Justitie exercita §i unele 
atributii legate de activitatea Colegiului de conducere, astfel: 

• Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie §i Justitie este prezidat 
de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedinti. 

• La inceputul fiecarui an, Colegiul de conducere, la propunerea 
presedintelui sau a vicepresedintilor inaltei Curti de Casatie §i Justitie, 
Poate aproba infiintarea de completuri specializate in cadrul sectiilor 
Inaltei Curti de Casatie §i Justitie, in functie de numarul §i natura 
cauzelor, de volumul de activitate al fiecarei sectii, precum §i de 
specializarea judecatorilor §i necesitatea valorificarii experientei 
profesionale a acestora. 

• Presedintele sau vicepresedintii inaltei Curti de Casatie §i Justitie propun 
Colegiului de conducere infiintarea de completuri specializate, pe baza 
propunerilor formulate, pentru fiecare sectie, de presedintele acesteia. 

• Colegiul de conducere poate adopta, pe baza propunerilor presedintelui 
sau ale vicepresedintilor, hotarari privind circuitul dosarelor §i circuitul 
actelor la nivelul completurilor de 5 judecatori 

• Colegiul de conducere poate adopta, pe baza propunerilor presedintelui, 
ale vicepresedintilor sau ale presedintilor de sectii, hotarari privind: reguli 
comune §i reguli specifice privind repartizarea aleatorie a dosarelor, in 
aplicarea dispozitiilor din acest domeniu prevazute in lege, in 
Regulamentul de organizare §i functionare administrative al Inaltei Curti 
§i in Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti; reguli 
comune §i reguli specifice privind organizarea arhivelor sectiilor, a 
completurilor de 5 judecatori, a completurilor pentru solutionarea 
recursurilor in interesul legii §i a completurilor pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept; reguli privind organizarea activitatii judecatorilor §i a 
completurilor de permanenta. 

Un alt set de atributii ale vicepresedintilor fualtei Curti de Casatie 
~i Justitie are in vedere prezidarea, in lipsa presedintelui ( art.3 7 alin.1 din 
Legea nr. 304/2022 §i art. 18 alin. 2 din Regulament) a: 

• completurilor pentru solutionarea recursurilor in interesul legii 
(art.33 alin.2 teza a II-a din Regulament); 

• completurilor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, atunci cand 
chestiunea de drept priveste activitatea mai multor sectii ale inaltei Curti 
de Casatie §i Justitie, in cazul prevazut la art. 520 alin. 8 din Codul de 
procedura civila (art.37 alin.2 teza a II-a din Regulament); 

• Sectiilor Unite (art.30 alin.2 teza a II-a din Regulament); 
in lipsa presedintelui, relativ la completurile pentru solutionarea 

recursurilor in interesul legii, vicepresedintii mai exercita urmatoarele 
atributii: 
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• Dupa sesizarea inaltei Curti de Casatie ~i Justitie, ill lipsa presedintelui, 
unul dintre vicepresedinti ia masurile necesare pentru desemnarea, prin 
tragere la sorti, a judecatorilor din sectia in a carei competenta intra 
problema de drept care a fost solutionata diferit de instantele 
judecatoresti, precum §i a judecatorilor din celelalte sectii ce intra in 
alcatuirea completului (art. 34 alin. lsl 2 din Regulament). 

• in cazul in care problema de drept prezinta interes pentru doua sau mai 
multe sectii, ill lipsa presedintelui, unul dintre vicepresedinti stabileste 
sectiile interesate §i numarul judecatorilor din cadrul acestora care intra m 
compunerea completului (art. 34 alin. 3 din Regulament). 

• in cazul in care problema de drept nu intra in competenta niciunei sectii a 
inaltei Curti de Casatie si Justitie, in lipsa presedintelui, unul dintre 
vicepresedinti desemneaza, prin tragere la sorti, cate 5 judecatori din 
cadrul fiecarei sectii (art.34 alin. 4 din Regulament). 

Potrivit Regulamentului de organizare ~i functionare 
administrativa, vicepresedintii mai au atributii ~i m legatura cu 
desemnarea unor judecatori sau magistrati asistenti, dupa cum urmeaza: 

• Daca numarul de judecatori necesar formarii completurilor de judecata in 
cadrul sectiilor nu se poate asigura, acesta se constituie cu judecatori de la 
celelalte sectii, desemnati de catre presedintele sau vicepresedintele 
Inaltei Curti, prin tragere la sorti (art.34 alin.6 din Legea nr. 304/2022 §i 
art. 53 alin.2 din Regulament). 

• La sedintele de judecata ale completurilor pentru solutionarea recursurilor 
in interesul legii participa prim-magistratul-asistent sau un magistrat- 
asistent desemnat, ill lipsa presedintelui, de unul dintre vicepresedinti 
dintre magistratii-asistenti repartizati la completurile pentru solutionarea 
recursurilor in interesul legii, completurile pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept §i completurile de 5 judecatori, in functie de problema 
de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti §i de 
specializarea magistratului-asistent (art. 35 din Regulament). 

• Dupa transmiterea sesizarii presedintilor sectiilor interesate in 
solutionarea chestiunii de drept, presedintele sau, in lipsa acestuia, unul 
dintre vicepresedintii inaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza, prin 
tragere la sorti, cate 5 judecatori din cadrul sectiilor interesate in 
solutionarea chestiunii de drept. in cazul in care in cadrul sectiilor au fost 
infiintate completuri specializate, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 
304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, desemnarea, prin tragere la sorti, se realizeaza cu 
prioritate dintre judecatorii care formeaza completurile de judecata 
specializate in domeniul caruia ii apartine chestiunea de drept care 
constituie obiectul sesizarii, (art. 37 alin.3 din Regulament). W
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• La sedintele de judecata ale completurilor pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept participa un magistrat-asistent, desemnat in lipsa 
presedintelui, de unul din vicepresedinti dintre magistratii-asistenti 
repartizati la completurilor pentru solutionarea recursurilor in interesul 
legii, completurilor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept §i 
completurile de 5 judecatori, in functie de chestiunea de drept care 
constituie obiectul sesizarii §i de specializarea magistratului-asistent (art. 
38 din Regulament). 

• Judecatorii care fac parte din completurile de 5 judecatori sunt desemnati 
anual, prin tragere la sorti, de presedintele sau, in lipsa acestuia, de unul 
dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie §i Justitie ( art. 44 alin. 1 din 
Regulament ). 

• Pentru completurile de 5 judecatori in alte materii decat cea penala, la 
propunerea presedintelui sau a vicepresedintilor, Colegiul de conducere al 
Inaltei Curti de Casatie §i Justitie stabileste anual reprezentativitatea 
sectiilor in compunerea completurilor. (art. 44 alin. 2 din Regulament). 

• Dupa tragerea la sorti a titularilor completurilor de 5 judecatori, se va 
proceda la intocmirea listelor de permanenta pentru materia penala §i 
pentru alte materii decat cea penala, ordinea permanentei fiind stabilita 
prin tragere la sorti. 
Rezultatele tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal semnat 
de presedintele sau, in lipsa acestuia, de unul dintre cei 2 vicepresedinti ai 
Inaltei Curti de Casatie §i Justitie, precum §i de judecatorul care a 
participat la procedura.Iart. 45 alin. 9 §i 10 din Regulament). 

• In cazul eliberarii din functie a unui judecator care face parte din 
completul de 5 )udecatori, presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre 
vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie §i Justitie desemneaza, prin tragere 
la sorti, in §edinta publics, un judecator dintre cei aflati pe listele de 
permanents, care va deveni membru titular al completului. Tragerea la 
sorti se efectueaza dupa publicarea decretului de eliberare din functie a 
judecatorului m Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. ( art. 46 alin.3 
din Regulament). 

• La sedintele de judecata ale completurilor de 5 judecatori participa 
prim-magistratul-asistent, un magistrat-asistent-sef sau un alt magistrat- 
asistent, desemnat, in lipsa presedintelui, de unul dintre vicepresedinti 
dintre magistratii-asistenti repartizati la completurile pentru solutionarea 
recursurilor in interesul legii, completurile pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept §i completurile de 5 judecatori, in functie de 
specializarea magistratului-asistent (art. 49 alin. 1 din Regulament). 

• Compunerea completurilor speciale care i~i desfasoara activitatea in 
timpul vacantei judecatoresti se aproba prin hotarare a Colegiului de 
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conducere, pe baza propunerilor presedintilor de sectii sau ale 
vicepresedintilor, dupa caz (art. 131 din Regulament). 

Un alt set de atributii vizeaza emiterea de dispozitii de catre 
vicepresedinti care trebuie aduse la indeplinire, deduse din urmatoarele 
dispozitii ale Regulamentului: 

• Presedintii de sectii organizeaza, indruma §i controleaza activitatea sectiei 
in limitele prevazute de lege §i de prezentul regulament, tinand seama de 
dispozitiile presedintelui §i ale vicepresedintilor, precum si de hotararile 
Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie §i Justitie ( art. 51 
alin.2 lit.a teza a II-a din Regulament). 

• Presedintii de sectii due la indeplinire orice masura dispusa de Colegiul 
de conducere, precwn §i de presedintele si vicepresedinti, potrivit legii §i 
prezentului regulament (art. 51 alin.2 lit.h din Regulament). 

• in afara de activitatea de judecata, judecatorii due la indeplinire orice alte 
atributii stabilite de Colegiul de conducere, de presedinte §i 
vicepresedinti, precum §i de presedintii de sectii, potrivit legii §i 
Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativa a 
Inaltei Curti de Casatie §i Justitie (art.64 din Regulament). 

• Magistratii-asistenti din cadrul sectiilor due la indeplinire orice alte 
sarcini lncredintate de presedintele Inaltei Curti de Casatie §i Justitie, de 
vicepresedinti sau de presedintele de sectie ( art. 72 alin. 1 din 
Regulament). 

• Personalul repartizat la Sectiile Unite, la completurile pentru solutionarea 
recursurilor in interesul legii, la completurile pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept, la completurile de 5 judecatori si la sectiile inaltei 
Curti de Casatie §i Justitie, cu exceptia grefierilor-de sedinta, are atributia 
de a intocmi conceptele §i citatiile pentru primul termen de judecata, 
conform dispozitiei presedintelui, a vicepresedintilor sau, dupa caz, 
a presedintilor de sectii, in cazul in care aceasta activitate nu este 
stabilita de presedinte, de vicepresedinti ori, dupa caz, de presedintii 
de sectii 111 atributiile grefierilor de §edinta ( art. 90 alin. 1 lite din 
Regulament). 

• Biroul de informare ~i relatii publice functioneaza in subordinea unuia 
dintre vicepresedinti ( art.107 alin 2 din Regulament) 

• Compartimentul relatii intemationale duce la indeplinire toate dispozitiile 
primite de la presedinte ~i vicepresedinti tn domeniul cooperarii 
Internationale (art. 112 lit.b din Regulament). 

• Compartimentul juridic efectueaza toate lucrarile dispuse de presedinte ~i 
vicepresedinti si indepline~e orice alte sarcini incredintate de acestia in 
domeniul sau de activitate (art. 115 Iit.j din Regulament). 

hi conformitate cu Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor 
clasi:ficate, unul dintre vicepresedinti conduce structura de protectie a W
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informatiilor clasificate a Inaltei Corti de Casatie ~i Justitie, 
constituita prin ordin al presedintelui, in vederea exercitarii atributiilor 
prevazute in Hotararea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea 
Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, 
modificata §i completata (art. 19 alin. 2 din Regulament). 
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Din totalul cauzelor a:flate pe rolul ina.Itei Curti de Casatie ~i Justitie in 
anul 2021, 4353 de cauze s-au aflat pe rolul Sectiei I civile, 4136 de cauze s-au 
aflat pe rolul Sectiei a II-a civile,12108 de cauze s-au aflat pe rolul Sectiei de 
contencios administrativ si fiscal, 3303 cauze s-au aflat pe rolul Sectiei penale, 

m.2 Structura volumului de activitate 

Hl.L Volumul general de activitate 

In anul 2021, pe rolul inaltei Curti de Casatie §i Justitie s-au aflat 24.946 
de cauze, fata, de 26976 de cauze aflate pe rol in anul 2020, inregistrandu-se o 
scadere de 2.030 cauze ( 7,53%. Comparativ cu anul 2019, cand s-au inregistrat 
pe rol 28.950 de cauze, scaderea este de 4.004 cauze. . 

In ceea ce priveste numarul cauzelor nou intrate, situatia este urmatoarea, 
La nivelul anului 2021, Inalta Curte de Casatie §i Justitie a inregistrat 13.360 de 
cauze, fata de 12.306 de cauze nou intrate in anul 2020, inregistrandu-se o 
crestere de 1.054 de cauze (7,89%). Numarul cauzelor nou intrate in anul 2021 
este sensibil egal cu eel din anul 2019, cand numarul cauzelor nou intrate a fost 
de 13.966. 

in ceea ce priveste numarul cauzelor solutionate in anul 2021, inalta 
Curte de Casatie ~i Justitie a solutionat 15.527 de cauze. Comparativ cu nivelul 
anului 2020, cand au fost solutionate 15.404 de cauze, s-a evidentiat o crestere 
de 123 cauze (0,8%) §i de 1241 de cauze fata, de nivelul anului 201 (5,890/o), 
cand au fost solutionate 14.286 de cauze. " 

Referitor la cauzele ramase pe rolul Inaltei Curti de Casatie §i Justitie la 
siar§itul anului 2021, se constata ca au fost evidentiate 9.435 de cauze, 
inregistrandu-se o scadere cu 2.15lde cauze fata de anul 2020 (18,5%) ~i cu 
5.229 fata de nivelul anului 2019 (35,66%). 

in cursul anului 2022, pa.na la sfarsitul lunii decembrie, pe rolul inaltei 
Curti de Casatie §i Justitie au intrat un numar de 13.310 de cauze, in total pe rol 
pa.na la sfarsitul lunii noiembrie fiind un numar de 22.745 cauze. 

in aceeasi perioada au fost solutionate un numar de 14.142 cauze. 
La data de 30 decembrie 2022 au mai ramas pe rolul Inaltei Curti de 

Casatie ~i Justitie un numar de 8.603 dosare. 

inalta Curte de Casatie §i Justitie este instanta suprema in ierarhia 
instantelor judecatoresti din Romania §i are, potrivit dispozitiilor art. 1 alin. 1) 
din Legea nr. 304/2022, privind organiz.area judiciara, republicata, rolul 
principal in exercitarea puterii judecatoresti, 

m. Date statistice relevante privind volumul activitipi de judecata a 
A 

lnaltei Curp de Casape fi Justipe in anul 2021 
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909 cauze s-au aflat pe rolul Completurilor de 5 judecatori, 34 de cauze s-au 
aflat pe rolul Completurilor pentru solutionarea recursului in interesul legii ~i 
103 cauze s-au aflat pe rolul Completurilor pentru dezlegarea unei chestiuni de 
drept. 

Din totalul cauzelor nou intrate in anul 2021, 2706 de cauze s-au 
inregistrat pe rolul Sectiei I civile, 2517 cauze s-au inregistrat pe rolul Sectiei a 
II-a civile, 4772 de cauze s-au inregistrat pe rolul Sectiei de contencios 
administrativ si fiscal, 2634 pe rolul Sectiei penale, 619 pe rolul Completurilor 
de 5 judecatori, 28 pe rolul Completurilor pentru solutionarea recursului in 
interesul legii §i 84 pe rolul Completurilor pentru dezlegarea uno~ chestiuni de 
drept. 

Din totalul cauzelor solutionate in anul 2021, 2.827 de cauze au fost 
solutionate de Sectia I civila, 2789 de cauze au fost solutionate de Sectia a II-a 
civila, 6355 de Sectia de contencios §i administrativ §i fiscal, 2.645 de cauze de 
Sectia penala, 781 de Completurile de 5 judecatori, 27 de cauze de Completurile 
pentru solutionarea recursului in interesul legii §i 87 de cauze de Completurile 
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 

Din totalul cauzelor ramase in stoc la finalul anului 2021, 1.526 de cauze 
se aflau pe rolul Sectiei I civile, 1347 pe rolul Sectiei a II-a civile, 5.753 de 
cauze pe rolul Sectiei de contencios administrativ ~i fiscal, 658 pe rolul Sectiei 
penale, 128 pe rolul Completurilor de 5 judecatori, 7 cauze pe rolul 
Completurilor pentru solutionarea recursului in interesul legii si 16 cauze pe 
rolul Completurilor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 

In cursul anului 2022, s-au inregistrat 2613 dosare nou intrate la Sectia 
Penala, 2461 dosare - Sectia I Civils, 2402 dosare - Sectia a II-a civila, 5340 
dosare - Sectia de Contencios Administrativ §i Fiscal, 364 dosare - Completul 
de 5 judecatori, 21 dosare - Completul competent cu solutionarea recursului in 
interesul legii §i 109 - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 

Tot in aceeasi perioada, Sectia I Civils a solutionat 2512 cauze, Sectia a 
II-a Civila - 2746 cauze, Sectia de Contencios Administrativ §i Fiscal - 5984 
cauze, Sectia Penala 2420 cauze, Completul de 5 judecatori - 350 cauze, 
Completul competent cu solutionarea recursului in interesul legii - 27 cauze iar 
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept - 103 cauze. 

La s:far~itul anului 2022 din totalul de 8603 cauze ramase pe rol, 14 7 5 
sunt pe rolul Sectiei I Civile, 1003 pe rolul Sectiei a II-a Civile, 5109 pe rolul 
Sectiei de Contencios Administrativ ~i Fiscal, 851 pe rolul Sectiei Penale, 142 
pe rolul Completurilor de 5 judecatori, 1 pe rolul Completului competent cu 
solutionarea recursului in interesul legii si 22 pe rolul Completului pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept. 
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Cauzele solutionate 
Datele statistice arata ca in cursul anului 2021 au fost solutionate 2.827 

dosare, in crestere comparativ cu anii anteriori, cu 56 dosare fata de anul 2020, 
cand numarul acestora a fost de 2.771, reprezentand o crestere cu 2%, §i cu 337 
dosare fata de anul 2019, cand numarul acestora a fost de 2.490, reprezentand o 
crestere cu I 3 ,5%. 

Din totalul de 2.827 cauze solutionate in anul 2021, un numar de 1.719 au 
fost cauze in stadiul procesual recurs (reprezentand 61 % din totalul cauzelor 
solutionate ), un numar de 250 cauze au fost in stadiul procesual contestatie in 
anulare ~i revizuire (reprezentand 9% din totalul cauzelor solutionate) ~i un 
numar de 858 cauze care privesc alte cereri ( conflicte de competenta, cereri de 

Cauzele nou intrate 
in anul 2021 au fost inregistrate 2.706 dosare, constatandu-se o scadere 

de 6,5% fata de anul 2020, cand au fost inregistrate 2.882 dosare, ~i o scadere 
de 4,7% fata de anul 2019, cand au fost inregistrate 2.833 dosare. 

Din totalul dosarelor inregistrate in anul 2021, un procent de 93% a fost 
inregistrat in baza noului Cod de procedura civila ~i 7% a fost inregistrat in baza 
vechiului Cod de procedura civila, Analiza cauzelor nou intrate pe materii 
juridice arata ca, in materia civil, s-au inregistrat 2.458 dosare (91 % din totalul 
dosarelor nou intrate ), in materia minori ~i familie s-au inregistrat 133 dosare 
( 5% din totalul dosarelor nou intrate) si in materia proprietate intelectuala s-au 
inregistrat 115 dosare (4% din totalul dosarelor nou intrate). 

Structura dosarelor nou inregistrate pe rolul Sectiei I civile in anul 2021, 
pe stadii procesuale, reflecta faptul ca din totalul de 2. 706 dosare nou intrate, 
64% sunt in stadiul procesual recurs, 5% sunt in stadiul procesual contestatie in 
anulare ~i revizuire ~i 31 % alte cereri ( conflicte de competenta, cereri de 
stramutare si alte cauze ). 

Cauzele aflate pe rol 
Sectia I civila a avut de solutionat in anul 2021 un numar de 4.353 

dosare, volum de dosare rezultat prin insumarea numarului de dosare nou 
inregistrate in cursul anului 2021 (2.706 dosare) cu numarul de dosare ramase 
nesolutionate la sfarsitul anului 2020 (1.647 dosare), constatandu-se o usoara 
scadere a dosarelor aflate pe rol in anul 2021 fata de anul 2020, de cca.1,5%, ~i 
o crestere fata de anul 2019, de cca. 9%. 

Din numarul total de 4.353 al cauzelor de solutionat, 3.121 cauze au fost 
in stadiul procesual recurs (reprezentand 72%), 295 cauze au fost in stadiul 
procesual contestatie in anulare ~i revizuire (reprezentand 7%) ~i 937 cauze care 
privesc alte cereri ( conflicte de competenta, cereri de stramutare ~i alte cauze - 
reprezentand 21 % ). 

111.2.1 Seetia I Civili 
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Cauzele nou intrate 
in anul 2021 au fost inregistrate 2517 dosare, in crestere cu 44 7 dosare 

fata de anul 2020 cand numarul acestora a fost de 2070 dosare, reprezentand o 

Cauzele ajlate pe rol ,.. 
In anul 2021, Sectia a II-a civila a avut de solutionat un numar de 4136 

dosare, volum de dosare rezultat prin insumarea numarului de dosare nou 
inregistrate in cursul anului 2021 (2517 dosare) cu numarul de dosare ramase 
nesolutionate la sfarsltul anului 2020 (1619 dosare ), in scadere comparativ cu 
anii anteriori, cu 102 dosare fata de anul 2020, cand numarul acestora a fost de 
4238, reprezentand o scadere cu 2,4%, ~i, respectiv, cu 424 dosare fata de anul 
2019, cand numarul acestora a fost de 4560, reprezentand o scadere cu 9,29<'/o. 

Din numarul total de 4136 al dosarelor pe rol, 3135 au fost dosare aflate 
in stadiul procesual al recursului (75,79% din totalul dosarelor aflate pe rol), 
206 au fost contestatii in anulare/revizuiri ( 4,98% din totalul dosarelor aflate pe 
rol) ~i 795 au fost dosare de fond (conflicte de competenta, cereri de stramutare 
si alte cauze ), reprezentand 19 ,22% din totalul dosarelor aflate pe rol). 

ID.2.2 Secpa a Il - a Civili 

Cauzele rdmase in stoc 
La sfarsitul anului 2021, exista pe rolul Sectiei I civile un numar de 1.526 

dosare, in scadere fata de anii anteriori, cu 121 dosare comparativ cu anul 2020, 
cand numarul dosarelor ramase in stoc a fost de 1.647 dosare, reprezentand o 
scadere cu 8%, ~i cu 10 dosare comparativ cu anul 2019, cand numarul 
dosarelor ramase in stoc a fost de 1536 dosare, reprezentand o scadere cu 0,6%. 

Totodata, la sfarsitul anului 2021, se inregistra un numar de 101 dosare 
suspendate, constatandu-se o scadere cu 77 % fata de numarul de dosare 
suspendate aflate la sfar~itul anului 2020, ~i anume 179 dosare, ~i o crestere de 6 
% fata de numarul de dosare suspendate de la s:far~itul anului 2019, cand exista 
un numar de 95 dosare suspendate. 

in cursul anului 2022, pe rolul Sectiei I Civile au intrat 2461 cauze, 
inregistrandu-se un numar total de 3987 cauze pe rolul acestei sectii, din care au 
fost solutionate 2512 cauze, inregistrandu-se la sfarsitul anului un stoc de 1475 
dosare. 

stramutare ~i alte cauze- reprezentand 30% din totalul cauzelor solutionate ). De 
asemenea, din totalul dosarelor solutionate, un procent de 93% a fost solutionat 
potrivit dispozitiilor noului Cod de procedura civila, 

in anul 2021 au fost pronuntate 2.572 hotarari ~i 255 incheieri finale de 
dezinvestire, fiind Inchis un numar de 2.813 dosare. 
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Cauzele rdmase in stoc 

Cauzele solutionate 
Indicatorul dosare solutionate s-a materializat intr-un numar de 2789 

dosare, in crestere comparativ cu anii anteriori, cu 170 dosare fata, de anul 2020, 
cand numarul acestora a fost de 2619, reprezentand o crestere cu 6,49%, ~i cu 
391 dosare fata, de anul 2019, cand numarul acestora a fost de 2398, 
reprezentand o crestere cu 16,3%. 

Din cele 2789 dosare solutionate, un numar de 1907 de dosare au fost in 
stadiul procesual recurs (reprezentand 68,37% din totalul cauzelor solutionate), 
un numar de 176 de dosare au fost in stadiul procesual contestatii in 
anulare/revizuiri (reprezentand 6,31 % din totalul cauzelor solutionate ), iar un 
numar de 706 de dosare au fost in stadiul procesual fond ( conflicte de 
competenta, cereri de stramutare §i alte cauze - reprezentand 25,31 % din totalul 
cauzelor solutionate ). 

De asemenea, din totalul dosarelor solutionate in anul 2021, un procent 
de 94,58 % a fost solutionat potrivit dispozitiilor Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedura civila. 

Conform datelor statistice, in anul 2021 au fost pronuntate 2463 de 
decizii, 342 de incheieri de dezinvestire cu numar si 608 incheieri de 
dezinvestire fara numar, fiind inchise un numar de 2423 de dosare. 

crestere cu 22%, ~i 111 scadere cu 265 dosare fata de anul 2019, cand numarul 
acestora a fost de 2782, reprezentand o scadere cu 9,52%. 

Din totalul dosarelor inregistrate in anul 2021, un procent de 92% a fost 
reglementat de dispozitiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedure 
civila, restul fiind guvemat de prevederile Codului de procedure civila din 1865. 

Analiza cauzelor nou intrate pe materii juridice arata ca, m materia 
litigiilor cu profesionistii s-au mregistrat 1764 dosare (70,08% din totalul 
dosarelor nou intrate), in materia litigiilor de munca s-au inregistrat 358 dosare 
(14,22% din totalul dosarelor nou intrate ), m materia asigurarilor sociale s-au 
inregistrat 182 dosare (7,23% din totalul dosarelor nou intrate), din materia 
falimente s-au mregistrat 202 dosare (8,02% din totalul dosarelor nou intrate ), 
iar din materiile civil si drept maritim ~i fluvial, s-au inregistrat 11 dosare 
(0,43% din totalul dosarelor nou intrate ). 

Structura dosarelor nou inregistrate pe rolul Sectiei a II-a civile in anul 
2021, pe stadii procesuale, arata faptul ca din totalul de 251 7 dosare nou intrate, 
1657 dosare au fost in stadiul procesual recurs ( 65,83% din totalul dosarelor 
nou intrate ), 168 dosare au fost contestatii in anulare/revizuiri ( 6,67% din totalul 
dosarelor nou intrate ), ~i 692 dosare au avut ca stadiu procesual fond ( conflicte 
de competenta, cereri de stramutare ~i alte cauze), reprezentand 27,49% din 
totalul dosarelor nou intrate. 
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Cauzele nou intrate 
in anul 2021 au fost inregistrate 4.772 de cauze, fata de 4.159 de cauze 

nou intrate in anul 2020, inregistrandu-se o diferenta de 613 cauze (crestere a 
numarului de dosare nou intrate cu 14,7%), respectiv fata de 5.497 de cauze nou 
intrate in anul 2019, inregistrandu-se o diferenta de 725 cauze ( scadere a 
numarului de dosare nou intrate in anul 2021 fat! de anul 2019 cu 13,2%). 

Structura dosarelor nou inregistrate pe rolul Sectiei de contencios 
administrativ ~i fiscal in anul 2021, pe stadii procesuale, reflecta faptul ca din 
totalul de 4.772 de dosare nou intrate in anul 2021, un numar de 3.553 de dosare 

Cauzele aflate pe rol 
Sectia de contencios administrativ si fiscal a avut de solutionat in anul 

2021 un numar de 12.108 dosare, volum de dosare rezultat prin insumarea 
numarului de dosare nou inregistrate in cursul anului 2021 ( 4 772 dosare) cu 
numarul de dosare ramase nesolutionate la sfarsitul anului 2020 (7336 dosare), 
constatandu-se o scadere a dosarelor in anul 2021 fata de anul 2020, cand sectia 
a avut pe rol 14.311 dosare, cu 2.203 de cauze (scadere cu 15,4%) §i fat! de 
anul 2019, cand sectia a avut pe rol 16.732 dosare, cu 4.624 de cauze (scadere 
cu 27,6%). 

Din numarul total de 12.108 al cauzelor de solutionat, un numar de 
10.417 au fost in stadiul procesual recurs (86%), iar restul de 1.691 alte cauze 
(14%), din care: 625 conflicte de competenta (37%), 296 stramutari (17,5%), 7 
litigii magistrati (0,4%), 358 contestatii in anulare (21,1%), 287 revizuiri (17%), 
118 alte cauze (7% ). 

fil2.3 Seetia de Contencios Administrativ fi Fiscal 

La sfarsitul anului 2021, se aflau pe rolul Sectiei a II-a civile 1347 dosare, 
in scadere fata de anii anteriori, cu 272 dosare fata de anul 2020, cand numarul 
dosarelor ramase in stoc a fost de 1619 dosare, reprezentand o scadere cu 16,8% 
si, respectiv, cu 815 dosare fata de 2019, cand numarul acestora a fost de 2162 
dosare, reprezentand o scadere cu 37 ,69%. 

La finalul anului 2021 se inregistrau 170 de dosare suspendate, 
comparativ cu 739 in anul 2020 si 377 in anul 2019. Se observa o scadere 
semnificativa fata de anii anteriori, cu 75% fata de anul 2020 §i 55% fata de 
anul 2019, scaderea fiind determinate de solutionarea cauzelor aflate pe rolul 
CJUE cu privire la interpretarea normelor europene privind clauzele abuzive din 
contractele incheiate de consumatori. 

in cursul anului 2022, pe rolul Sectiei a II-a Civile s-au inregistrat 2402 
dosare nou intrate, pe rol in cursul acestui an fiind inregistrate 3749 de dosare 
din care au fost solutionate 27 46, ram.an.and la sfar§itul anului un stoc de I 003 
dosare. 
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Cauzele riimase in stoc 
La sfarsitul anului 2021, existau pe rolul sectiei 5.753 de cauze, 

inregistrandu-se o scadere cu 1.583 de cauze fata de nivelul anului 2020, cand 
stocul s-a situat la 7.336 de cauze, reprezentand o scadere cu 21,6%, respectiv o 
scadere cu 4.399 de cauze fata de nivelul anului 2019, cand stocul s-a situat la 
10.152 de cauze, reprezentand o scadere a numarului de dosare ramase pe rol la 
sfarsitul anului 2021 fata de anul 2019 cu 43,3%. 

Din totalul de 5.753 al dosarelor ramase pe rol, un numar de 5.259 dosare 
(91,4%) sunt in stadiul procesual al recursului, iar restul de 494 dosare (8,6%)- 
alte cauze (90 conflicte de competenta, 101 stramutari, 2 litigii cu magistrati, 
144 contestatii in anulare, 109 revizuiri, 48 alte cauze ). 

Totodata, la s~itul anului 2021, se inregistra un numar de 329 de cauze 
suspendate, reprezentand un procent de 2, 7% din totalul cauzelor aflate pe rolul 
sectiei in perioada de referinta, 

In cursul anului 2022, pe rolul Sectiei de Contencios Administrativ ~i 
Fiscal, s-au inregistrat 5340 dosare nou intrate, in total pe rol fiind un numar de 
11.093 dosare din care au fost solutionate 5984, ramanand la sfarsitul anului un 
stoc de 5109 dosare. 

Cauzele solutionate 
Datele statistice reflecta ca in cursul anului 2021 au fost solutionate un 

numar de 6.355 de dosare, in scadere cu 620 dosare fata de anul 2020 (cand au 
fost solutionate 6.975 cauze), inregistrandu-se astfel o scadere a numarului de 
dosare solutionate cu 8,9%, respectiv in scadere cu 225 dosare fata de anul 2019 
( cand au fost solutionate 6.580 cauze ), inregistrandu-se astfel o scadere a 
numarului de dosare solutionate in anul 2021 fata de anul 2019 cu 3,4%. 

Din totalul de 6.355 de dosare solutionate, un numar de 5.158 (81,2%) au 
fost recursuri, iar restul de 1.197 (18,8%) alte cauze (535 conflicte de 
competenta, 195 stramutari, 5 litigii cu magistrati, 214 contestatii m anulare, 
178 revizuiri, 70 alte cauze ). 

in anul 2021 au fost pronuntate 6.355 de hotarari, dintre care 6.135 de 
decizii si 220 de incheieri finale de dezinvestire cu numar. 

sunt in stacliul procesual recurs (74,45%), iar restul de 1.219 de dosare in stadiul 
procesual contestatie in anulare, revizuire, fond ( conflicte de competenta, 
stramutari, litigii magistrati) ori alte cauze (25,54% ). 

De asemenea, dintre cauzele nou intrate in cursul anului 2021 un numar 
de 25 de dosare au avut ca obiect actiuni intemeiate pe dispozitiile Legii nr. 
136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii 
de rise epidemiologic ~i biologic, la care se adauga un numar de 3 dosare 
ramase in stoc, fiind inregistrat numarul total de 28 de astfel de cauze. 
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Cauze suspendate 
La 31 decembrie 2021, pe rolul cornpleturilor de 5 judecatori exista un 

total de 22 de cauze suspendate, dintre care 8 cauze suspendate pe rolul 
completurilor m materie penala si 14 cauze suspendate pe rolul completurilor in 
rnaterie civila. 

Cauzele ramase in stoc 
La sfarsitul anului 2021, se inregistra rolul completurilor de 5 judecatori 

un stoc de 128 de dosare, in scadere cu 44% fata de anul 2020, cand a ramas in 
stoc un numar de 290 de dosare, respectiv in scadere cu 20% fata de anul 2019, 
cand a ramas in stoc un numar 160 de dosare. 

Cauzele solutionate 
Datele statistice arata ca in cursul anului 2021 au fost solutionate 781 de 

dosare, reprezentand o crestere cu 40%, respectiv 227 de dosare, comparativ cu 
anul 2020, cand au fost solutionate 554 de cauze, ~i cu 33%, respectiv 196 de 
dosare, comparativ cu anul 2019, cand au fost solutionate 585 de cauze. 

Cauzele nou-intrate 
in anul 2021, s-au inregistrat 619 dosare nou-intrate, constatandu-se o 

scadere de 7 ,5% ( 51 dosare) comparativ cu anul 2020, cand s-au inregistrat 670 
cauze nou intrate, ~i o crestere de 17% (109 dosare) comparativ cu anul 2019, 
cand s-au inregistrat 510 cauze nou intrate. 

Completurile de 5 judecatori au avut de solutionat in anul 2021 un numar 
de 909 dosare, volum de dosare rezultat prin insumarea numarului de dosare 
nou inregistrate in cursul anului 2021, respectiv 619 dosare, cu numarul de 
dosare ramase nesolutionate la sfarsitul anului 2020 respectiv 290 dosare, 
constatandu-se o crestere cu 79 de dosare (cca. 10%) fats, de anul 2020, cand au 
fost inregistrate 830 de dosare pe rol si cu 164 de dosare (22%) fata de anul 
2019, cand au fost inregistrate 745 de dosare pe rol. 

Structura celor 909 dosare aflate pe rolul completurilor de 5 judecatori in 
anul 2021, pe stadii procesuale, se prezinta astfel: 

• 575 de cauze au fost in stadiul procesual recurs (63%); 
• 97 de cauze au fost contestatii in anulare (11 % ); 
• 52 de cauze au fost revizuiri (5,7%); 
• 132 de cauze au fost contestatii (14,5%); 
• 38 de cauze au fost in stadiul procesual apel (4%); 
• 11 cauze au avut ca stadiu procesual fond conflict de competenta 

sau contestatie la executare ( 1,2% ); 
• 4 cauze au fost in stadiul procesual recurs in casatie (0,5% ). 

m.2.4 Completurile de S judecitori. Cauzele aflate pe rol 
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Circumscris competentelor ce revin Sectiilor Unite, in anul 2021 Inalta 
Curte de Casatie ~i Justitie, constituita in Sectii Unite, a adoptat 3 hotarari, dupa 
cum urmeaza: 

• Hotararea nr. 1 din 22 februarie 2021, prin care, in temeiul art. 27 
alin. (1) din Legea nr. 304/2004, a stabilit si a comunicat ministrului justitiei 
propuneri de imbunatatire a legislatiei vizand Codul de procedura civila [ art. 94 
pct.I lit. k), art. 135, art. 613 alin. (4)], Codul de procedura penala [art. 367, art. 
368, art. 400 alin. (1), art. 406 alin. (1) ~i (2), art. 4251, art. 453], Legea nr. 
303/2004 [art. 96 alin. (3)], Legea nr. 304/2004 [art. 16], Legea nr. 535/2004 
[art. 40], Legea nr. 164/2004 [art. 8]. 

• Hotararea nr. 2 din 15 aprilie 2021, prin care, in temeiul art. 27 
alin. (1) din Legea nr. 304/2004, a stabilit ~i a comunicat ministrului justitiei 
propuneri de imbunatapre a legislatiei vizand Legea nr. 304/2004 [art. 18 alin. 
(3), art. 19 alin. (3), introducerea art. 191, art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2), art. 
27 alin. (1), introducerea art. 271, art. 28, art. 29 alin. (4) ~i (5), art. 30, art. 32, 
introducerea art. 321-323]. 

• Hotararea nr. 3 din 30 iunie 2021, prin care a sesizat instanta de 
contencios constitutional cu solutionarea obiectiei de neconstitutionalitate a 
Legii privind pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 303/2004 privind 
statutul judecatorilor ~i procurorilor ~i pentru modificarea Legii nr. 304/2004 
privind organizarea judiciara (Pl-x 125/2021), in ansamblul sau. Prin Decizia nr. 
514 din 14 iulie 2021, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
728 din 26 iulie 2021, Curtea Constitutionala a admis obiectia de 
neconstitutionalitate ~i a constatat ca dispozitiile art. II din Legea pentru 
modificarea ~i completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor ~i 
procurorilor ~i pentru modificarea Legiinr.304/2004 privind organizarea 
judiciara sunt neconstitutionale. Totodata, a respins obiectia de 
neconstitutionalitate sub aspectul criticilor de neconstitutionalitate extrinseci ~i 
a constatat ca Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 
privind statutul judecatorilor ~i procurorilor ~i pentru modificarea Legii nr. 
304/2004 privind organizarea judiciara, in ansam.blul sau, este constitutionals in 
raport cu acestea. 

m.2.5 Secpile Unite 

La nivelul completurilor de 5 judecatori au fost inchise in sistemul 
ECRIS, un numar de 917 dosare. 

in cursul anului 2022, pe rolul Completurilor de 5 judecatori s-au 
inregistrat 364 dosare nou intrate, in total pe rol fiind 492 dosare, din care au 
fost solutionate 350 dosare, la sfarsitul anului ramanand un stoc de 142 dosare. 
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Cauzele solutionate 
in cursul anului 2021, au fost solutionate 27 de sesizari de recurs in 

interesul legii, defalcate pe materii ~i in functie de solutie, dupa cum urmeaza: 
a) 24 de decizii in materie civila ~i 3 decizii in materie penala; 

Cauzele nou-intrate 
in anul 2021, au fost inregistrate 28 de sesizari, constatandu-se o scadere 

cu 2 cauze fata de anul 2020 ( cand au fost mregistrate 30 de sesizari) §i cu 3 
cauze fata de anul 2019 ( cand au fost inregistrate 31 de sesizari). 

in raport cu titularul dreptului de sesizare, situatia celor 28 de sesizari 
nou-intrate se prezinta astfel: 

• 7 sesizari formulate de procurorul general al Parchetului de pe 
langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie; 

• 2 sesizari formulate de Colegiul de conducere al inaltei Curti de 
Casatie §i Justitie; 

• 2 sesizari formulate de A vocatul Poporului; 
• 17 sesizari formulate de colegiile de conducere ale curtilor de apel 

(Alba Iulia - 4 sesizari, Brasov - o sesizare, Bucuresti - 4 sesizari, Cluj - o 
sesizare, Constanta 2 sesizari, Galati - o sesizare, Iasi - 2 sesizari, Suceava - 2 
sesizari); 

Cauzele aflate pe rol 
Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii a avut pe rol in 

anul 2021 un numar de 34 de dosare, dintre care 6 dosare inregistrate ~i 
nesolutionate in anul 2020 §i 28 de dosare nou-intrate in cursul anului 2021. 

La Inalta Curte de Casatie §i Justitie principalul mecanism de unificare a 
practicii a fost asigurat de infiintarea si functionarea unei noi formatiuni de 
judecata intitulata ,,Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii". 

Regulile de alcatuire a completurilor §i procedura de solutionare a 
sesizarilor cu recurs in interesul legii sunt reglementate in cuprinsul noilor 
coduri de procedura civila §i penala, prin dispozitiile art.516 §i 517 din Codul de 
procedura civila, respectiv dispozitiile art.4 73 din Codul de procedure penala, 
Totodata, dispozitiile art.33-35 din Regulamentul privind organizarea §i 
functionarea administrative a inaltei Curti de Casatie §i Justitie redau in extenso, 
dispozitiile legilor procesuale. 

Volumul de activitate la Completul pentru solutionarea recursului in 
interesul legii: 

m.3.1. Solutionarea recursurilor in interesul legii 

A 

ill.3 Rolul Inaltei Corp de Casafie fi Justifie in interpretarea fi 
aplicarea unitari a legii 
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Ponderea pe materii, in privinta sesizarilor nou-inregistrate in cursul 
anului 2021, se prezinta astfel: 51 de sesizari in materie civila ( 61 % ), 10 sesizari 

Cauzele nou-intrate 
in anul 2021, au fost inregistrate 84 de sesizari nou-intrate, 

constatandu-se o crestere cu 8 sesizari (10%) fata de anul 2020, cand au fost 
inregistrate 76 de sesizari, si o scadere cu 31 de sesizari (26%) fata de anul 
2019, cand au fost inregistrate 117 de sesizari, 

Cauzele ajlate pe rol 
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a avut pe rol in anul 

2021 un numar de 102 dosare, dintre care 19 dosare inregistrate ~i nesolutionate 
in anul 2020 si 84 de dosare nou-intrate in cursul anului 2021. 

Mecanismul de unificare al practicii judiciare este reglementat prin 
dispozitiile art.520-521 din Codul de procedura civila, respectiv dispozitiile 
art.475 -4771 din Codul de procedura penala, atat din perspectiva procedurii de 
solutionare a sesizarilor pentru pronuntarea unor hotarari prealabile, cat ~i a 
regulilor de alcatuire a completelor. Totodata, dispozitiile art. 36-3 8 din 
Regulamentul privind organizarea §i functionarea administrativa a Inaltei Corti 
de Casatie §i Justitie redau in extenso, dispozitiile legilor procesuale. 

Volumul de activitate la Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept: 

m. 3.2. Soluponarea sesizirilor in vederea pronunfirii unei hotirari 
prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

Cauze riimase in stoc 
La sfarsitul anului 2021, a ramas pe rolul Completului pentru solutionarea 

re- cursului m interesul legii un stoc de 7 dosare (similar anilor 2019 ~i 2020, 
cand au ramas pe stoc 8, respectiv 6 sesizari nesolutionate ), nefiind inregistrate 
dosare suspendate. 

in cursul anului 2022 pe rolul Completului competent cu solutionarea 
recursului in interesul legii s-au inregistrat 21 dosare nou intrate, m total pe rol 
fiind 28 dosare, din care au fost solutionate 27 dosare, ramanand la sfar§itul 
anului 1 dosare nesolutionat. 

b) au fost pronuntate 24 de solutii de admitere ~i 3 solutii de 
respingere a sesizarii, 

Se observa o scadere a numarului de decizii de recurs in interesul legii 
pronuntate in 2021, comparativ cu anul 2020, cand au fost pronuntate 32 de 
decizii (scadere de 15%), respectiv cu anul 2019, cand au fost pronuntate 33 de 
decizii (scadere de 18%). 
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Potrivit Hotaririi Guvemului Rominiei nr. 563 din 16.07.2020, 
privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru inalta Curte de Casatie ~i 
Justitie, instanta supreme functioneaza cu un numar maxim de 579 posturi 
finantate. 

Statele de functii si de personal ale instantei supreme au fost aprobate de 
Colegiul de conducere al inaltei Curti de Casatie ~i Justitie, ultima modificare 
fiind aprobatli prin Hotararea nr. 192 din data de 15.12.2021. 

Pe structure de personal, situatia posturilor inaltei Curti de Casatie ~i 
Justitie, la data de 31 decembrie 2021, era urmatoarea: 

-judecatori - un total de 122 de posturi, dintre care 103 ocupate ~i 12 
aflate in procedura de ocupare; 

-magistrati-asistenti - un total de 143 de posturi, dintre care 130 ocupate 
~i 13 posturi vacante/temporar vacante; 

ID.4 Resursele umane aOate la dispozipa instantei in anul 2021 

Cauzele ramase in stoc 
La s~itul anului 2021, pe rolul Completului pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept se inregistra un stoc de 16 dosare, in scadere cu 15% fata de 
anul 2020, cand au ramas pe stoc 19 dosare, respectiv in scadere cu 65% fata de 
anul 2019, cand au ramas in stoc 45 de dosare. 

In cursul anului 2022, pe rolul Completului pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept s-au Inregistrat 109 dosare nou intrate, in total pe rol fiind 
125 dosare, din care au fost solutionate 103 dosare, la sfar§itul anului ramanand 
un stoc de 22 dosare. 

Cauzele solutionate 
In cursul anului 2021, au fost solutionate 87 de sesizari in vederea 

pronuntarii unei hotarari prealabile, defalcate pe materii ~i in functie de solutie, 
dupa cum urmeaza: 

a) 65 de decizii in materie civila ~i in materia contenciosului 
administrativ ~i fiscal §i 22 de decizii in materie penala; 

b) au fost pronuntate 18 solutii de admitere in materie civila §i 10 
solutii de admitere in materie penala; respectiv 44 de solutii de respingere in 
materie civila si 12 solutii de respingere in materie penala. 

Comparativ cu anii anteriori, se constata o scadere cu 15 decizii ( cca. 
15%) fata de anul 2020, cand au fost pronuntate 102 decizii, respectiv cu 6 
decizii ( cca. 6%) fata de anul 2019, cand au fost pronuntate 93 de decizii. 

in materia contenciosului administrativ ~i fiscal (12%) ~i 23 de sesizari in 
materie penala (27% ). 
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-personal auxiliar de specialitate (grefieri) - un total de 181 de posturi, 
dintre care 180 ocupate; 

-personal conex ( aprozi, agenti procedurali) - un total de 9 de posturi, 
ocupate in totalitate; 

-consilieri, experti, auditori (functionari publici §i personal contractual) - 
un total de 31 de posturi, dintre care 28 ocupate; 

-referenti (functionari publici §i personal contractual) - un total de 3 
posturi, ocupate in totalitate; 

-muncitori - un total de 16 posturi, ocupate in totalitate; 
-personal conex (§oferi)- un total de 47 de posturi, ocupate in totalitate; 
-ingrijitori - un total de 18 de posturi, ocupate in totalitate; 
-1 medic §i 1 asistent medical, din care 1 post de medic ocupat; 
-personal auxiliar de specialitate ( specialisti IT) - un total de 7 posturi, 

din care 6 ocupate. 
in concluzie, la data de 31 decembrie 2021, din numarul total de 579 de 

posturi finantate, erau ocupate 541 posturi, un numar de 3 8 posturi fiind 
vacante. 

in cursul anului 2022, prin Hotirarea de Govern nr, 1387/2022, a fost 
stabilita o noua schema de personal, suplimentara, pentru Inalta Curte de 
Casatie §i Justitie, 

in acest context, a fost angajat on inginer constructor care sa ajute la 
supravegherea lucrarilor de modemizare a sediului din strada Batistei. 

in ceea ce priveste distributia personalului pe sectii §i compartimente, 
sunt de mentionat urmatoarele: 

La inceputul anului 2021, in schema de personal a Sectiel I civile a 
inaltei Curti de Casatie §i Justitie era prevazut un total de 82 posturi (24 posturi 
de judecator, 23 posturi de magistrat-asistent, 34 posturi personal auxiliar de 
specialitate/ personal conex), gradul de ocupare al acestor posturi cunoscand 
usoare variatii negative pe parcursul anului, urmare a eliberarilor din functie 
prin pensionare, astfel ca, la s~itul anului, dupa finalizarea tuturor 
procedurilor de concurs, sectia inregistra 3 posturi vacante de judecator 
( ocupate la data intocmirii prezentului raport) si 4 posturi vacante de magistrati- 
asistenti, in cazul grefierilor gradul de ocupare pastrandu-se complet. 

in schema de personal a Seetiei a II-a civile a Inaltei Curti de Casatie §i 
Justitie figura, la inceputul anului 2021, un numar total de 78 posturi (23 posturi 
de judecator, 22 posturi de magistrat-asistent, 33 posturi personal auxiliar de 
specialitate/personal conex), situatia privind gradul de ocupare fluctuand usor 
pe parcursul anului. La finele anului, doar schema de magistrat-asistent 
cunostea 3 posturi vacante. 

in schema de personal a Secfiei penale a inaltei Curti de Casatie ~i 
Justitie, la lnceputul anului 2021, era prevazut un total de 111 posturi (34 
posturi de judecator, 33 posturi de magistrat-asistent, 44 posturi personal 
auxiliar de specialitate/ personal conex), situatia privind gradul de ocupare W
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cunoscand o fluctuatie semnificativa pe parcursul anului, astfel incat, la finele 
anului, erau ocupate 27 de posturi de judecatori, 33 posturi de magistrat asistent 
~i 41 de posturi de personal auxiliar de specialitate/personal conex. 

Secpa de contencios administrativ ~i fiscal era inscrisa in Statul de 
functii al inaltei Curti de Casatie ~i Justitie, la data de 1 ianuarie 2021, cu un 
numar de 114 de posturi (38 posturi de judecator, 37 posturi de magistrat- 
asistent §i 39 posturi de grefier), dintre care vacante 19 posturi, respectiv: 7 
posturi judecator, 8 posturi magistrat- asistent, 1 post prim-grefier, 3 posturi 
grefier (parte dintre acestea fiind ocupate in cursul anului de referinta §i pan.a la 
intocmirea prezentului raport ). 

La inceputul anului 2021, la nivelul Secpilor Unite, schema de personal 
a avut in structura 28 posturi: 1 post de prim magistrat-asistent, 1 post 
magistrat-asistent sef si 12 posturi magistrat-asistent care, conform desemnarii, 
in conditiile legii, participa la sedintele de judecata ale Completului pentru 
solutionarea recursului in interesul legii, Completului pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept §i Completurilor de 5 judecatori, precum §i 16 posturi de 
grefier §i 2 posturi de prim-gre:fier. 

in schema de personal a Direetiei legislape, studii, documentare ti 
informatici juridica, in structura careia functioneaza serviciul legislatie, studii 
§i documentare, biblioteca, compartimentul pentru studiul §i unificarea 
jurisprudentei si serviciul informatica juridica, figura, in cursul anului 2021, un 
numar total de 21 posturi (10 posturi de magistrat asistent, dintre care 3 posturi 
vacante, 4 posturi de grefier, ocupate, §i 7 posturi de informatician, dintre care 
un post de infonnatician sef vacant). 

in cadrul celorlalte compartimente, structura de personal se prezenta, la 
data de 31 decembrie 2021, dupa cum urmeaza: compartimentul de auditor 
public intern, 2 posturi de auditor, ocupate; compartimentul de protectia a 
muncii, 3 posturi de personal contractual, vacante; serviciul de medicine a 
muncii, 3 posturi, dintre care un post de asistent medical principal vacant. 

Structura personalului din cadrul Departamentului economico-financiar §i 
administrativ, cuprindea, la data 31 decembrie 2021, un numar total de 105 
posturi, dintre care 1 post vacant m cadrul Compartimentului financiar-contabil. 

Comparativ cu anul precedent, se remarca, pentru anul 2021, un grad de 
ocupare a posturilor vacante la nivelul instantei semnificativ mai ridicat, din 
numarul total de 579 de posturi finantate doar un numar de 38 posturi fiind 
vacante la momentul datei de raporta:re, respectiv 31.12.2021, dat fiind ca in 
cursul lunii ianuarie 2022 a fost finalizat un nou concurs de ocupare a posturilor 

" vacante de judecator la I.C.C.J, in urma caruia toate cele 12 posturi scoase la 
concurs au fost ocupate. 
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in vederea garantarii principiului transparentei actului de justitie au fost 
luate o serie de masuri menite, printre altele, sa imbunatateasca ~i sa asigure 
gratuitatea accesului publicului la jurisprudenta instantei supreme, sa creases 
gradul de incredere in justitie prin o mai buna cunoastere a importantei ~i rolului 
social al practicii judiciare, ca izvor derivat de drept. 

Una dintre masurile implementate in anul 2021 a vizat 
operapenalizarea, incepand cu data de 1 februarie 2021, a 
Compartimentului pentru studiul fi unificarea jurisprudentei, 
Operationalizarea acestui compartiment s-a inscris in eforturile lnaltei Curti de 
Casatie si Justitie de asigurare la eel mai inalt nivel a functiunii constitutionale 
~i legale a instantei supreme privitoare Ia unificarea jurisprudentei, inclusiv prin 
mecanisme de prevenire a aparitiei situatiilor de practica neunitara. 

O alta masura implementata in anul 2021 a privit crearea unui Registru de 
jurisprudenta pe materii, intocmit de catre Compartimentul pentru studiul ~i 
unificarea jurisprudentei pe baza fiselor de jurisprudenta elaborate de 
completurile de judecata ale sectiilor inaitei Curti de Casatie ~i Justitie, in care 
se regasesc hotararile judecatoresti prin care au fost dezlegate probleme de drept 
relevante pentru fiecare sectie. 

De mentionat faptul ca in cursul lunii octombrie 2022, Presedintele 
inaltei Curti de Casatie §i Justitie a emis un ordin prin care a fost creata reteaua 
pentru unificarea jurisprudentei, din care fac parte, judecatori anume 
desemnati de la inalta Curte de Casatie §i Justitie, precum §i judecatori de la 
fiecare curte de apel. 

Prin intermediul acestei retele se comunica §i s epun in dezbaterea 
judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie ~i Justitie problemele de drept 

m.6. Asigurarea transparentei activitipi judiciare ,i diseminarea 
jurisprudenfei proprii 

A • m.5. Colegiul de conducere de la Inalta Corte de Casatie ~i Justipe 

in anul 2021, Colegiul de conducere al inaltei Curti de Casatie ~i Justitie 
a desfasurat activitati specifice, fiind solicitat, in principal, pentru dezbaterea 
§i aprobarea masurilor organizatorice, in cursul anului 2021, Colegiul de 
conducere a fost convocat pentru 21 de sedinte §i a adoptat 194 de hotarari. 

Masurile adoptate de Colegiul de conducere, al caror impact a contribuit la 
optimizarea activitatii de judecata, au vizat, in general, organizarea activitatii 
instantei, in ansamblul sau, in exercitarea atributiilor specifice organului 
colegial de conducere de la nivelul instantei. 

in anul 2022, pana la 30 noiembrie, au fost tinute 27 sedinte ale Colegiului 
de conducere. 
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semnalate la nivelul curtilor de apel, dar se transmit §i opiniile judecatorilor 
curtilor de apel cu privire la problemele de drept ridicate precum §i 
jurisprudenta relevanta a Inaltei Curti de Casatie §i Justitie, fiind un mijloc 
eficient pentru unificarea practicii judiciare. 

De asemenea, in realizarea aceluiasi deziderat, in anul 2021 a continuat 
publicarea pe pagina de internet a instantei, in cadrul rubricii intitulate 
Biblioteca digitala - Jurisprudenta, cu exceptiile prevazute de lege, a intregii 
jurisprudente a Inaltei Curti de Casatie §i Justitie, in forma integrala, cu 
anonimizarea datelor cu caracter personal. In aceasta sectiune se publica, in 
rezumat, §i decizii de speta considerate cele mai relevante din punct de vedere al 
chestiunilor de drept analizate. Aceasta masura vine in preintsmpinarea formarii 
unei jurisprudente neunitare la nivelul instantelor judecatoresti §i reprezinta, 
alaturi de celelalte mecanisme procesuale si inteme administrative de unificare a 
jurisprudentei, un mecanism esential pentru asigurarea calitatii actului de justitie 
§i pentru cresterea increderii publicului in justitie, 

in cursul anului 2022, in Biblioteca digitala, disponibila pe noul site al 
Inaltei Corti de Casatie §i Justitie au fost publicate 6.192 decizii relevante in 
rezumat, 21.336 decizii indexate ti 186.011 hotiriri (decizii, incheieri §i 
sentinte) cu textul integral (anonimizate), decizii privind sesizarile prealabile §i 
deciziile privind recursurile m interesul legii. 

in anul 2021 a fost asigurata aparitia, in format electronic, a 
publicatiilor de traditie ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Astfel, .in anul 
2021 au fost publicate pe pagina de internet a instantei, la rubrica Biblioteca 
digitals - Publicatii ale inaltei Curti de Casatie §i Justitie, Buletinul Casatiei nr. 
2/2020 §i Buletinul Casatiei nr. 1/2021, Buletinul jurisprudentei pe anul 2020, 
precum §i Buletinul jurisprudentei m materia raspunderii disciplinare a 
judecatorilor §i procurorilor - culegere de decizii pe anul 2020. Versiunea m 
limba engleza a Buletinului jurisprudentei in materia raspunderii disciplinare a 
judecatorilor ~i procurorilor pentru 2020 este disponibila pe website-ul Inaltei 
Curti de Casatie ~i Justitie m biblioteca digital! (bttps://www.iccj.ro/en/digital- 
library/bulletin-of- jurisprudence- in-the-matter-of-disciplinary-liabilityD. 

in cursul anului 2022, au fost publicate, m format digital: Buletinul 
Casatiei nr. 2/2021, Buletinul Casatiei nr, 1/2022, Buletinul jurisprudentei 
- Edipa din anul 2021 fi Buletinul jurisprudentei in materia rispunderii 
disciplinari a judecitorilor ~i procurorilor - culegere de decizii pe anul 
2021. 

Pentru asigurarea unui acces mai facil al cetatenilor la rezultatele 
procedurilor judiciare ca o componenta a principiului liberului acces la justitie, 
§i m anul 2021 a continuat activitatea de publicare pe pagina de internet a inaltei 
Curti de Casatie §i Justitie a tuturor deciziilor pronuntate in recursurile in 
interesul legii, a deciziilor pronuntate in dezlegarea unor chestiuni de drept, a 
deciziilor de spefa considerate relevante din punct de vedere al chestiunilor de 
drept examinate, in forma rezumata, ~i a deciziilor in forma integrala, W

W
W

.L
U

M
EA

JU
ST

IT
IE

I.R
O



29 

anonimizata, precum ~i a comunicatelor de presa referitoare la deciziile privind 
recursurile in interesul legii §i deciziile privind sesizarile prealabile. Baza de 
date publica ~i accesibila online privind jurisprudenta inaltei Corti de Casatie ~i 
Justitie cuprindea, la data de 5 ianuarie 2022, tin numar de 5.870 decizii 
relevante in rezumat ~i un numar de 173.720 decizii cu textul integral 
( anonimizate ), decizii privind sesizarile prealabile si decizii privind recursurile 
m interesul legii. Cele 12.400 decizii indexate de catre Compartimentul pentru 
studiul §i unificarea jurisprudentei sunt publicate in biblioteca digitala mcepand 
cu data de 15 septembrie 2021. 

La data de 24 decembrie 2021, Inalta Curte de Casatie §i Justitie a lansat 
noul motor de cautare a jurisprudentei, care creeaza posibilitatea cautarii 
jurisprudentei indexate dupa cuvinte cheie si/sau dupa materie. Noul motor de 
cautare contribuie la asigurarea caracterului unitar al jurisprudentei, inscriindu- 
se in eforturile Inaltei Curti de Casatie §i Justitie de a i~i indeplini misiunea 
constitutionala. 

Totodata, in vederea asigurarii transparentei actului intern decizional, 
instanta suprema a continuat publicarea pe pagina sa de internet a informatiilor 
legate de activitatea instantei ~i modalitatea de acces in sediile acesteia. De 
asemenea, au fost publicate §i hotarari ale Colegiului de conducere al inaltei 
Curti de Casatie ~i Justitie, menite sa aduca la cunostinta publics masurile 
adoptate, de interes public. 

Asigurarea transparentei activitatii judiciare a lnaltei Curti de Casatie si 
Justitie a fost asigurata si in anul 2021 §i prin urmatoarele modalitati: 
comunicarea informatiilor catre reprezentantii mass-media, in urma solicitarilor 
formulate de acestia, referitoare la activitatea judiciara a instantei, in vederea 
informarii corecte a opiniei publice prin intermediul presei; acordarea 
acreditarilor pentru ziaristii ~i reprezentantii mijloacelor de comunicare in masa; 
difuzarea comunicatelor de presa, informarilor de presa; solutionarea cererilor 
formulate in temeiul dispozitiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informatiile de interes public, a Ordonantei Guvernului nr. 27 /2002 privind 
reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari prin 
Legea nr. 233/2002; afisarea pe pagina de internet www.iccj.ro a informatiilor 
de interes public rezultate din activitatea judiciara §i administrativa care, potrivit 
legii, se publica din oficiu; punerea la dispozitia publicului ~i reprezentantilor 
presei de noi dispozitive ,,Info Touch". 

In pofida constrangerilor impuse de pandemia de COVID-19, tinand de 
necesitatea asigurarii distantei de protectie sanitara ~i a reducerii numarului 
persoanelor prezente simultan in sediile inaltei Curti de Casatie ~i Justitie, 
inclusiv in salile de judecata, niciuna dintre cererile formulate de catre 
reprezentantii presei (in conditiile de forma stabilite prin ordinele presedintelui 
ICCJ privind organizarea accesului m sediul instantei supreme) nu a fost 
respinsa, acestea fiind solutionate pozitiv in proportie de 100%. W
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In cursul anului 2021, Directia legislatie, studii, documentare ~i 
informatics juridica si-a indeplinit atributiile legale, in conformitate cu 
prevederile art. 83-84 din Regulamentul privind organizarea §i functionarea 
administrativa a Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie, republicat, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, fiind implicata in aspecte vizand analiza legislatiei §i 
jurisprudentei Inaltei Curti de Casatie si Justitie si contribuind, astfel, la 
realizarea rolului pe care instanta suprema ii are in cadrul sistemul 
jurisdictional. 

a) Activitatea Serviciului legislatie, studii ~i documentare din cadrul 
Directiei legislatie, studii, documentare §i Informatica juridica, a constat, in 
principal, in urmatoarele aspecte: elaborarea de puncte de vedere referitoare la 
unele solicitari ale personalului instantei supreme sau ale unor structuri din 
cadrul acesteia, ale unor institutii publice sau persoane de drept privat, puncte 
de vedere cu privire la unele din chestiunile de drept ce au facut obiectul 
sesizarilor aflate pe rolul Completului pentru solutionarea recursului in interesul 
legii §i al Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, propuneri si 
observatii referitoare la o serie de proiecte de acte normative transmise spre 
analiza Inaltei Curti de Casatie §i Justitie, elaborarea unor proiecte de hotarari 
de colegiu, elaborarea materialelor supuse dezbaterii Sectiilor Unite; referitoare 
la propuneri de imbunatatire a legislatiei, formulate in temeiul art. 27 alin. (1) 
din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, asigurarea apararii in litigiile in care 
Inalta Curte de Casatie §i Justitie a avut calitatea de parte, analizarea actelor 
nonnative transmise Inaltei Curti de Casatie §i Justitie in vederea exercitarii 
dreptului de sesizare a Curtii Constitutionale, 

De asemenea, a elaborat materialele privind progresele inregistrate de 
Inalta Curte de Casatie ~i Justitie in domeniul Mecanismului de cooperare §i 
verificare §i al Mecanismului privind statul de drept; a conlucrat la realizarea 
sarcinilor ce revin inaltei Curti de Casatie ~i Justitie in temeiul Hotararii de 
Guvem nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe 
perioada 2016-2020; a asigurat participarea la derularea unor programe cu 
Ministerul Justitiei, a elaborat rapoartele privitoare la Planul de actiune privind 
implementarea strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015-2020 i;;i a 
elaborat lucrarile rezultate din reuniunile Consiliului de management Strategic 
(COMS). 

Serviciului legislatie, studii ~i documentare a sprijinit Sectiile Unite in 
formularea obiectiei de neconstitutionalitate ce a facut obiectul sesizarii Curtii 
Constitutionale, in conformitate cu prevederile art. 146 lit. a) din Constitutie ~i 
art. 15 din Legea nr. 47/1992, in vederea exercitarii controlului de 
constitutionalitate asupra Legii pentru modificarea §i completarea Legii nr. 

Ill. 7. Direetia legislatie, studii, documentare ~i informatici j uridici 
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303/2004 privind statutul judecatorilor §i procurorilor si pentru modificarea 
Legii nr. 304/2004 privind organizareajudiciara. Magistratii-asistenti din cadrul 
Serviciului legislatie, studii §i documentare au coordonat stagii de practica 
desfasurate in sistem de videoconferinta cu studenti ai Facultatilor de Drept §i 
au participat la implementarea masurilor prevazute in Planul de digitalizare a 
Inaltei Curti de Casatie si Casatie, sub coordonarea presedintelui instantei 
supreme. 

b) Serviciul Informatica Juridica din cadrul Directiei legislatie, studii, 
documentate si Informatica juridica a continuat §i in anul 2021 gestionarea 
contractelor anuale de asistenta tehnica aferente domeniului IT ( echipamente §i 
software), a proiectelor §i contractelor destinate achizitiilor IT ( servere, laptop- 
uri, calculatoare, imprimante, echipamente de retea, echipamente de 
videoconferinta, consumabile IT), software ( dezvoltare de software pentru 
portalul web al inaltei Curti de Casatie §i Justitie, abonamente la publicatii 
juridice on-line, semnaturi digitale ), a monitorizat corectitudinea §i introducerea 
in timp util a datelor in sistemul ECRIS si aplicarea masurilor adecvate, s-a 
implicat in cresterea calitatii operatiunilor efectuate de catre personalul instantei 
supreme in utilizarea echipamentelor §i a programelor informatice. 

Specialistii IT din cadrul Directiei legislatie, studii, documentare §i 
Informatica juridica au participat la implementarea Planului de digitalizare a 
Inaltei Curti de Casatie si Justitie, activitate desfa§urata cu sprijinul 
specialistilor Tribunalului Arad si al celor de la Serviciul de Telecomunicatii 
Speciale. 

Totodata, avand in vedere contextul pandemic Serviciul informatica 
juridica a acordat suportul necesar in vederea desfasurarii on-line, in sistem de 
videoconferinta, a sedintelor de judecata care nu implicau prezenta partilor 
(Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii si Completul pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept), a sedintelor Colegiului de conducere al 
Inaltei Curti de Casatie §i Justitie, a sedintelor de unificare a practicii judiciare 
organizate la nivelul fiecarei sectii, Potrivit Codului de procedura penala, 
audierile persoanelor private de libertate s-au putut realiza prin intermediul 
echipamentelor de videoconferinta, cu sprijinul Serviciului Informatica juridica 
§i cu sprijinul logistic primit din partea Serviciului de Telecomunicatii Speciale. 

De asemenea, au asigurat instruirea grefierilor de sedinta ai Sectiei penale 
§i ai celor de la Completurile de 5 judecatori in materie penala in ceea ce 
priveste utilizarea sistemului de videoconferinta, precum ~i instruirea grefierilor 
in contextul lansarii formularului de depunere a documentelor in format 
electronic. 

c) in temeiul art. 81 alin. (4) din ROFA al ICCJ ~i al Ordinului nr, 20 din 
28 ianuarie 2021 al Presedintelui Inaltel Curti de Casatie §i Justitie, in cadrul 
Directiei legislatie, studii, documentare ~i Informatica juridica functioneaza, 
incepand cu data de 1 februarie 2021, Compartimentul pentru studiul fi 
unificarea jurisprudentel, W
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Operationalizarea acestui compartiment s-a inscris in eforturile Inaltei 
Curti de Casatie §i Justitie de asigurare Ia eel mai inalt nivel a functiunii 
constitutionale §i legale a instantei supreme privitoare la unificarea 
jurisprudentei, inclusiv prin mecanisme de prevenire a aparitiei situatiilor de 
practica neunitara, 

Atributiile principale ale Compartimentului pentru studiul §i unificarea 
jurisprudentei sunt: 

• analizarea deciziilor pronuntate de sectiile inaltei Curti de Casatie 
§i Justitie §i Completurile de 5 judecatori ~i intocmirea unor rapoarte sintetice 
lunare cu privire la elementele de noutate aparute in jurisprudenta, problemele 
de drept repetitive solutionate in mod unitar ~i divergentele de jurisprudenta 
ivite; 

• identificarea practicii judiciare cu privire la problemele de drept ce 
" formeaza obiectul dosarelor de recurs in interesul legii ori sesizare a Inaltei 

Curti de Casatie ~i Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept; 

• selectarea §i rezumarea deciziilor inaltei Curti de Casatie ~i Justitie, 
in vederea publicarii lor pe pagina de internet, in Buletinul Jurisprudentei §i in 
Buletinul Casatiei; 

• sistematizarea jurisprudentei sectiilor inaltei Curti de Casatie §i 
Justitie pe materii de drept, domenii §i probleme de drept, in scopul facilitarii 
accesului si consultarii bazei de date; 

• realizarea de studii ~i analize referitoare la diferite probleme de 
drept prin raportare la doctrina, jurisprudenta nationala, jurisprudenta Curtii de 
Justitie a Uniunii Europene, Curtii Europene a Drepturilor Omului, Curtii 
Constitutionale, precum ~i cu referire la jurisprudenta altor instante supreme, 
obtinuta in cadrul organizatiilor, asociatiilor §i retelelor internationale din care 
Inalta Curte de Casatie §i Justitie face parte; 

• formularea de raspunsuri la adresele diferitelor institutii prin care 
se solicit! jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie cu referire la anumite 
chestiuni de drept ori elaborarea de studii sau puncte de vedere pe astfel de 
chestiuni la solicitarea presedintelui sau a vicepresedintilor inaltei Curti de 
Casatie ~i Justitie ori a presedintilor de sectie, precum §i raspunsuri la diverse 
chestionare transmise de diferite institutii nationale sau Internationale; 

• intocmirea ~i actualizarea indexului de jurisprudenta cu privire la 
problemele de drept dezlegate in cuprinsul deciziilor analizate in exercitarea 
atributiilor anterioare, precum si, dupa caz, verificarea/adaugarea termenilor 
cheie necesari pentru functionarea corecta a motorului de cautare de pe pagina 
de internet a Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie. 

In cele 11 luni de activitate, Compartimentul pentru studiul ~i unificarea 
jurisprudentei a analizat §i indexat un numar total de 12.400 hotarari 
[udecatoresti pronuntate de cele patru sectii ale Inaltei Curti de Casatie ~i 
Justitie si de completurile de 5 judecatori, W
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d) In anul 2021 pentru Biblioteca inaltei Curti de Casatie ~i Justitie au 
fost achizitionate un numar de 7 4 de carp §i reviste de specialitate. 
W
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Potrivit Raportului de activitate dat publicitatii Ia inceputul anului 2022, 
in cursul anului 2021 principalii factori de rise i-au constituit supraincarcarea si 
caracterul limitat al resurselor disponibile, pe de o parte, iar pe de alta parte, 
gestionarea efectelor produse de pandemia de Covid-19 legat de mentinerea 
functionalitatii instantei supreme. 

Masurile administrative implementate au vizat protejarea sanatatii publice 
~i asigurarea desfasurarii activitatii administrativ-jurisdictionale in parametri 
optimi. 

Din perspectiva . volumului de activitate, indeplinirea dublului rol al 
inaltei Curti, reliefata de exercitarea celor doua functiuni sociale fundamentale - 
functiunea judiciara (prin iniaptuirea justitiei, alaturi de celelalte instante 
judecatoresti) ~i functiunea de unificare a practicii judiciare, prin mecanismele 
de unificare a jurisprudentei prevazute de lege, grevate pe o structura de resurse 
fluctuanta, determina mentinerea supraincarcarii activitatii instantei supreme, 
datele statistice relevand un numar important de cauze ce au fost gestionate in 
cursul anului de referinta. 

Pentru stoparea aglomerarii ~ cresterea gradului de digitalizare, lnalta 
Curte de Casatie ~i Justitie, constituita in Sectii Unite, a analizat si admis 
propunerile de modificari legislative, care s-au concretizat in adoptarea Hotararii 
nr. 1 din 22 februarie 2021, respective a Hotararii nr. 2 din 15 aprilie 2021. 

Desi, in cursul anului de referinta gradul de ocupare al locurilor 
vacante la nivelul general al instantei a cunoscut o curba ascendenta ~i o 
ritmicitate iara precedent, ca urmare a preocuparilor constante ale 
managementului instantei in privinta gestionarii resurselor umane, fluctuatia de 
personal, generata de numarul mare de pensionari, a impietat asupra realizarii 
complete a obiectivului privind constituirea la nivelul tuturor sectiilor ~i a 
formatiunilor de judecata a unei componente stabile judecatori- magistrati - 
asistenti - grefieri pentru fiecare complet de judecata, Masurile referitoare la 
cresterea numarului maxim de posturi ~i declansarea procedurilor de ocupare 
a posturilor vacante, au fost de natura sa tempereze situatia din anii precedenti, 
astfel ca, in prezent, la nivelul tuturor sectiilor civile este asigurata o formula 
stabila de 3 judecatori/J magistrati - asistenti/2 grefieri pentru toate 
completurile de judecata, 

De mentionat faptul ca in cursul anului 2022, la inalta Curte de Casatie 
§i Justitiei au fost promovati un numar de 20 judecatori, dar in acelasi interval 
s-au pensionat 21 judecatori, astfel ca la s~itul anului 2022 figurau ca vacante 
20 posturi judecatori, dar pentru 17 posturi procedura de ocupare prin concurs 
se afla in desfasurare. 

... 
IV. Principalii factori de rise privind activitatea lnaltei Curti de 

Casape i,i Justipe pe parcursul anului 2021 fi misurile de 
contracarare 
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La nivelul celor doui secfii civile ale instantei, efectuarea, in continuare, a 
procedurii de filtru pentru un numar semnificativ de dosare determina dublarea 
timpului alocat indeplinirii activitatilor de pregatire a sedintelor de judecata, de 
studiere a cauzelor ~i de redactare a hotararilor judecatoresti. Aceasta situatie 
este generata de faptul ca prevederile Legii nr, 310/2018, prin care a fost 
abrogat art. 493 din Codul de procedure civila, se aplica numai proceselor ~i 
executarilor incepute dupa intrarea in vigoare a legii, potrivit regulilor de 
aplicare in ti.mp a normelor de procedura prevazute de art. 24-27 din Codul de 
procedure civila, dosare a carer pondere este atat de redusa in randul cauzelor 
nou intrate pe rolul celor doua sectii civile, incat impactul acestei reglementari 
este, ~i la acest moment, inca semnificativ. 

in ceea ce priveste Sectia de contencios administrativ ti fiscal, activitatea 
la nivelul sectiei a continuat sa fie influentata pozitiv in cursul anului de 
referinta urmare a demersurilor initiate in anii precedenti privind organizarea 
sedintelor de judecata, redimensionarea schemei de personal prin suplimentarea 
numarului de posturi, declansarea procedurilor de ocupare a posturilor vacante 
continuand ~i in cursul anului 2021. 

in anul de referinta, 2021, nu au existat restrangeri ale activitati! 
judiciare, ca efect al pandemiei de COVID-19, procedurile judiciare la Inalta 
Curte de Casatie ~i Justitie desfasurandu-se normal. 

Au fost mentinute si permanent adaptate la evolutia situatiei epidemiologice 
~i lanormele instituite de autoritatile sanitare masuri de protectie sanitara privind 
organizarea in sistem hibrid a activitatii personalului propriu, verificarea 
temperaturii corporale ~i purtarea mastilor sanitare in spatiile instantei supreme. 

Pentru sprijinirea partilor si limitarea expunerii acestora la posibilitatea 
contractarii bolii, au fost permanent dezvoltate mijloacele digitale de acces la 
actele dosarului sau pentru efectuarea diferitelor activitati procedurale ale instantei 
supreme, in special aplicatiile de dosar electronic si de comunicare a actelor de 
procedure in format electronic. In pofida organizarii muncii in sistem hibrid, in 
conditiile legii, ca urmare a adaptarii personalului la aceasta forma de activitate 
§i a masurilor administrative de organizare a activitatii luate la nivelul 
sectiilor, in perioada de referinta a crescut numarul dosarelor solutionate si 
s-a diminuat numarul hotararilor neredactate in termen la nivelul tuturor 
sectiilor instantei supreme. 

Anul 2021 a fost anul in care procesul de digitalizare a cunoscut realizari 
remarcabile. 

Dezvoltarea ~i implementarea aplicatiei Dosarul electronic si 
transmiterea documentelor in sistem securizat (IDS) si, in general, procesul de 
digitalizare a instantei supreme a stat in centrul preocuparilor constante ale 
managementului lnaltei Corti. 

in iunie 2021, presedintele instantei supreme a aprobat Planul de 
digitalimre a inaltei Corp de Casatie Ji Justifie, cu obiectivele care sa conduca 
la atingerea conceptului de instanta modema, digitala, insusit prin liniile de directie W
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asumate. Astfel, prin implementarea obiectivelor din strategie, constand in 
dezvoltarea unei functionalitati de management al dosarelor ~i al principalelor 
tipuri de documente, partile si avocatii lor au posibilitatea de a depune 
tnscrisurile adresate instantei in format digital, avand siguranta transmiterii 
instantanee a acestora catre completul de judecata, De asemenea, informatii 
vitale sau urgente privind etapele procesuale ~i documentele care pot fi accesate 
sau devin disponibile online vor putea fi transmise partilor §i reprezentantilor 
lor prin SMS. 

incepand cu 9 iulie 2021, la nivelul inaltei Corp a devenit functional un 
concept modern fi complex, in totalitate digital, de natura si 
imbunititeasci comunicarea i,i accesarea documentelor instituponale sau 
de interes public atat de catre judecatori §i personalul intern, cat ~i de catre 
partile din procese sau cetateni, 

De la 19 noiembrie 2021, partile ~i reprezentantii acestora au 
posibilitatea de a depune documente in format electronic la sectiile inaltei 
Curti de Casatie ~i Justitie §i Completurile de 5 judecatori, prin utilizarea 
,,Formularului de depunere a documentelor in format electronic" de pe 
website-ul instantei supreme. Prin intermediul formularului, partile ~i 
reprezentantii acestora au §i posibilitatea de a solicita ,,Comunicarea electronica 
a actelor de procedura (prin e-mail)." 

incepand cu aceeasi data, persoanele au posibilitatea de a depune la Inalta 
Curte de Casatie §i Justitie, in format electronic, cererile §i reclamatiile 
intemeiate pe dispozitiile Legii nr, 544/2001 privind liberul acces la 
informatiile de interes public, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
precum ~i petitiile intemeiate pe dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 
27 /2002 privind reglementarea aetivitatii de solutionare a petitiilor, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, prin utilizarea ,,Formularului de 
depunere a cererilor privind informatiile de interes public, a reclamatiilor §i a 
petitiilor" de pe website-ul instantei supreme. 

La data de 24 decembrie 2021, a fost lansat noul motor de cautare a 
jurisprudentei, pe platforma adiacenta site-ului sau oficial - www.iccj.ro. Noul 
motor de cautare faciliteaza identificarea jurisprudentei indexate a instantei 
supreme, permitand cautarea hotararilor pronuntate de sectii §i de completurile 
de 5 judecatori in functie de cuvinte cheie prestabilite si/sau in functie de 
materia de drept. Prin noua platforms, Jnalta Curte de Casatie ~i Justitie vine in 
intampinarea cetatenilor ~i pune la dispozitia acestora un nou instrument prin 
care se asigura accesul acestora la jurisprudenta, consolidand transparenta 
actului de justitie, in form.a sa finala, 
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1. Desi actualul Regulament de organizare ~i functionare administrativa 
al Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie (ROFA) a fost modi:ficat din perspectiva 
noilor Coduri de procedure penala ~i civila, a modificarilor suferite de Legea de 
organizare judiciara nr. 304/2004, precum ~i a modificarilor survenite prin 
Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin 
Hotararea CSM nr. 1375 din 17.12.2015, acesta nu mai corespunde noilor 
realitati normative, respectiv Legea nr. 304/2022 ~i Regulamentul de ordine 
interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea CSM nr. 3243 din 
22 decembrie 2022 publicata in Monitorul Oficial nr. 1254 bis din 27 decembrie 
2022, precum ~i reconfigurarii atributiilor fiecarei categorii de personal ~i a 
competentelor compartimentelor, astfel ca se impune modificarea 
Regulamentului de organizare ~i functionare administrativa, 

2. Fluctuatia de personal ~i reducerea competentei ICCJ. 
In cursul anului 2021 dar ~i in anul 2022, s-a inregistrat o accentuate 

fluctuatie de personal, in special de judecatori, dar ~i de magistrati-asistenti, 
datorita pensionarilor frecvente. 

Desi s-au organizat concursuri de promovare la inalta Curte de Casatie ~i 
Justitie, nu s-a reusit acoperirea integrala a schemelor de judecatori, acest fapt 
fiind de natura a impieta asupra calitatii actului de justitie prin incarcarea cu un 
numar mai mare de dosare a sedintelor de judecata, marirea duratei de 
solutionare a dosarelor §i redactarea cu intarziere a hotararilor judecatoresti. 

Desi sunt in derulare concursuri de promovare la instanta suprema, este 
de asteptat ca in continuare sa se produca pensionari ale judecatorilor, mai ales 
in urma discutiilor purtate in spatiul public m legatura cu modificarile ce vor fi 
aduse legislatiei in vigoare cu privire la conditiile de pensionare. 

Pentru conservarea ~i chiar imbunatatifea calitatii actului de justitie 
infaptuit de Inalta Curte de Casatie ~i Justitie, ar fl necesara reducerea 
competentei materiale a sectiilor instantei supreme, astfel incat aceasta sa-~i 
concentreze activitatea pe rolul sau constitutional prioritar, anume acela de 
unificare a practicii judiciare. 

in ce priveste numarul de magistrati-asistenti, Presedintele inaltei Curti 
de Casatie §i Justitie si-a propus atingerea unui deziderat, respectiv ca la fiecare 
complet de judecata sa avem 3 magistrati-asistenti, iar m acest sens, pe 
parcursul anului 2022 a fost emisa o hotarare de guvem (H.G. nr. 1387/2022) 
prin care s-a marit schema de personal in ce priveste numarul magistratilor- 
asistenti, astfel incat la aceasta data acest deziderat este, practic, realizat. 

3. Potrivit dispozitiilor art. 142 alin. 2) din Legea nr. 304/2022, bugetul 
curtilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate §i al judecatoriilor 
aprobat pentru cheltuielile de personal ale acestor instante, precum §i eel 

V. Masurile pe termen scurt, mediu ,i long propose in exercitarea 
functiei de vicepresedinte al inaltei Corp de Casatie ti Justifie 
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aprobat pentru alte categorii de cheltuieli intrinsec legate de cheltuielile de 
personal este cuprins in bugetul lnaltei Curti de Casatie §i Justitie §i este 
gestionat de aceasta, presedintele Inaltei Curti de Casatie §i Justitie avand 
calitatea de ordonator principal de credite pentru instantele judecatoresti cu 
privire la aceste categorii de cheltuieli. 

Conform dispozitiilor alin. ( 4) din acelasi articol, dispozitiile alin. (2) 
sunt aplicabile si in ceea ce priveste activitatile finantate integral din venituri 
proprii, potrivit art. 67 §i 68 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, infiintete pe langa instantele judecatoresti. 

Potrivit dispozitiilor alin. ( 6) din acelasi articol, Inalta Curte de Casatie §i 
Justitie se subroga de drept in toate drepturile §i obligatiile Ministerului Justitiei 
decurgand din aplicarea prevederilor alin. (2), inclusiv in cele de natura 
procesuala §i cele care decurg din hotarari judecatoresti si alte titluri executorii. 

in confonnitate cu dispozitiile alin. (10) ale aceluiasi articol, m aplicarea 
dispozitiilor art. 142 din Legea nr. 304/2022, referitoare la gestionarea bugetului 
de catre Inalta Curte de Casatie §i Justitie, sprijinul logistic, resursele umane §i 
materiale vor fi asigurate de Ministerul Justitiei pentru o perioada de pana la 6 
luni, de la momentul aplicarii prezentului articol, Alte aspecte tehnice sau 
administrative rezultand din aplicarea dispozitiilor alin. (2) se reglementeaza 
prin ordin comun al ministrului justitiei §i al presedintelui Inaltei Curti de 
Casatie §i Justitie. 

Aceasta situatie presupune preluarea unei activitati foarte importante de 
la Ministerul Justitiei §i trecerea ei in sarcina Inaltei Curti de Casatie §i Justitie, 
insa aceasta face necesara crearea unui nou compartiment, specializat in 
domeniul respectiv, marirea schemei de personal, angajarea §i instruirea acestui 
personal pentru ca in perioada de 6 luni prevazuta de art. 142 alin. (10) din 
Legea nr. 304/2022, sa se poata asigura preluarea bugetului instantelor aratate la 
alin, (2) al aceluiasi articol. 

4. Potrivit dispozitiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 304/202, Inalta Curte 
de Casatie §i Justitie asigura interpretarea §i aplicarea unitara a legii de catre 
celelalte instante judecatoresti, potrivit competentei sale. 

Asigurarea interpretarii §i aplicarii unitare a legii, se poate face pe mai 
multe cai ~i in mai multe forme: 

Caile formate recunoscute de lege, respectiv de Codul de procedura civila 
dar ~i de Codul de procedura penala, sunt recursurile in interesul legii ~i 
pronuntarea unei hotarari prealabile in vederea dezlegarii unei chestiuni de 
drept. 

Acestea sunt destul de cunoscute ~i destul de uzitate de catre persoanele 
care au calitate procesuala activa in declansarea acestor proceduri. 

Daca in legatura cu aplicarea procedurii prevazute de lege pentru 
solutionarea recursului in interesul legii, nu exista probleme, in legatura cu 
cererile privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept se pot face urmatoarele observatii: W
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Din analiza numarului de sesiziri prealabile solutionate in cursul 
anului 2021, respectiv 87 in materie civili, un numir de 44 au fost respinse 
ca inadmisibile, reprezentind un procent de pufin peste 50% din numarul 
total, ceea ce reprezinta foarte mult. 

Deasemenea, in cursul anului 2022 au fost solutionate 103 sesizari( 21 
de sesizari au fost conexate la altele ), fiind pronuntate 82 de decizii, dintre 
care un numir de 42 au fost solufii de respingere ca inadmisibile, deci tot un 
procent de peste 50% 

Ca atare, ar trebui ca judecitorii desemnati de Presedintele inaltei 
Curti de Casatie ~i Justipe in cadrul retelei pentru unificarea 
jurisprudenfei sa tina legatura cu toate curtile de apel, sa poarte discutii mai 
aplicate la nivelul conducerii acestor instante cu privire la conditiile pe care 
trebuie sa le tndepllneasca o sesizare prealabila, pentru ca aceasta sa fie 
considerate admisibila, potrivit practicii Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie, 
pentru a se evita m acest fel incarcarea inutila a rolului instantei supreme cu 
astfel de sesizari. 

O alta cale de unificare a practicii judiciare este aceea mai putin formala, 
prevazuta de Regulamentul de organizare ~i functionare administrative a lnaltei 
Curti de Casatie ~i Justitie in art. 5 5 alin. ( 1) ~i anume participarea la sedintele 
de sectie in care se dezbate jurisprudenta sectiei. 

Desi textul de lege nu prevede obligativitatea aplicarii hotararilor 
adoptate in sedinta de sectie cu prilejul acestor dezbateri, in practica, aceasta 
este o cale importanta de unificare a practicii judiciare, de cele mai multe ori 
judecatorii aflati in minoritate achiesand la opinia juridica exprimata de 
judecatorii cu opinie majoritara, 

Legat de acest aspect trebuie mentionat faptul ca, incepind cu 
01.02.2021 a fost operationalizat Compartimentul pentru studiul ~i 
unificarea jurlsprudentei, eveniment ce s-a inscris in eforturile inaltei Curti de 
Casatie §i Justitie de asigurare la eel mai inalt nivel a functiei constitutionale 
referitoare la unificarea jurisprudentei, inclusiv prin mecanisme de prevenire a 
aparitiei situatiei de practica neunitara, 

Deasemenea, tot in cursul anului 2021 a fost creat un Registru de 
jurisprudenti pe materii, care este intocmit de compartimentul amintit mai 
sus, pe baza fiselor de jurisprudenta elaborate de completurile de judecata ale 
sectiilor, in care se regasesc hotararile judecatoresti prin care a fost dezlegate 
probleme de drept relevante pentru fiecare sectie. 

Acest compartiment a fost completat cu un numar mai mare de posturi, 
urmand ca in viitor schema sa fie completata in mod efectiv cu un numar sporit 
de magistrati-asistenti, dar §i de grefieri. 

Pe viitor, pe masura ce acest compartiment va fi incadrat cu un numar 
suficient de magistrati-asistenti, ar putea sa fie desfasurate activitati nu doar 
privind studiul si unificarea jurisprudentei, ci ~i activitati ce vizeazi analiza 
constitutionalititii legilor inainte de promulgare ~i prezentarea catre W
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conducerea Inaltei Curti de Casatie §i Justitie a unor eventuale situatii in care 
s-ar impune sesizarea Curtii Constitutionale. 

Totodata, o modalitate importanta de unificare a practicii judiciare este 
aceea prin care se face cunoscuta practica judiciara a formatiunilor de judecata 
din cadrul fnaltei Curti de Casatie §i Justitie tuturor celorlalte instante dar §i 
tuturor persoanelor interesate prin punerea la dispozitia acestora a hotararilor de 
speta, anonimizate, pe materii §i domenii de activitate, astfel incat atat instantele 
cat §i justitiabilii sau potentialii justitiabili pot sa cunoasca practica judiciara a 
Inaltei Curti de Casatie §i Justitie in toate domeniile de competenta §i in ce 
priveste toate formatiunile de judecata. 

Deasemenea, asa dupa cum s-a aratat mai sus, trebuie folosita in mod 
corespunzator reteaua pentru unificareajurisprudentei. 

in vederea garantarii principiului transparentei actului de justitie au fost 
luate o serie de masuri menite sa imbunatateasca §i sa asigure gratuitatea 
accesului publicului la jurisprudenta instantei supreme pentru o mai buna 
cunoastere a importantei §i rolului social al practici judiciare ca izvor de drept. 

Astfel, a fost §i trebuie continuata publicarea pe pagina de internet a 
instantei, in cadrul rubricii intitulata ,, Biblioteca digitalii - jurisprudenta" am 
intregii jurisprudente a inaltei Curti de Casatie §i Justitie, 

De asemenea, trebuie continuata publicarea pe pagina de internet a 
Buletinului Casatiei, a Buletinului jurisprudentei §i a Buletinului jurisprudentei 
in materia raspunderii disciplinare. 

Totodata, in materia recursului in interesul legii si a sesizarilor prealabile 
trebuie continuata publicarea comunicatelor de presa, 

5. in ce priveste situatia spatiilor in care t§i desfasoara activitatea inalta 
Curte de Casatie §i Justitie, aceasta nu este tocmai cea mai corespunzatoare 
pentru functionarea unei instante supreme. 

Trebuie remarcat faptul ca, de la inceputul anul 2019, Seep a de 
Contencios Administrativ §i Fiscal si-a desfasurat activitatea intr-o alta locatie, 
situata pe bulevardul Octavian Goga, intr-un spatiu care a oferit conditii mai 
bune de munca personalului din cadrul acestei sectii, insa, acest fapt nu a 
inlarurat toate inconvenientele legate de lipsa de spatiu pentru locatia din strada 
Batistei nr. 25. 

La inceputul anului 2023 a fost emis un Ordin al Ministrului Dezvoltarii 
§i Lucrarilor Publice (nr. 17/05.01.2023) prin care a fost aprobata o investitie 
pentru locatia din strada Batistei, nr. 25, iar eel mai probabil in cursul acestui an 
vor incepe lucrarile de modernizare la acest imobil, urmand ca la final sa se 
rezolve intr-o buna masura problemele legate de inadecvarea spatiului in care i§i 
desfasoara in prezent activitatea instanta suprema. 
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Desi aceasta procedure de ocupare a functiei de vicepresedinte al Inaltei 
Curti de Casatie §i Justitie a inceput sub imperiul Legii nr. 303/2004 si, 
respectiv, al Legii nr. 304/2004, totusi, activitatea vicepresedintelui instantei 
supreme se va desfasura in temeiul dispozitiilor Legii nr. 303/2022 §i al Legii 
nr. 304/2022. 

Potrivit dispozitiilor art. 143 alin. (2) din Legea nr. 303/2022, ,, in cazul 
candidatilor pentru functiile de vicepresedinte §i presedinte de sectie, Sectia 
pentru judecatori a lnaltei Curti de Casatie §i Justitie solicits presedintelui 
Inaltei Curti de Casatie §i Justitie avizul cu privire la compatibilitatea planului 
managerial intocmit de candidat cu planul sau managerial". 

Totodata, potrivit dispozitiilor art. 18-20 din Regulamentul de organizare 
§i functionare administrativa al inaltei Curti de Casatie si Justitie, 
vicepresedintii ~i desfasoara activitatea potrivit atributiilor stabilite de 
presedintele instantei, de aceea trebuie mentionate cateva masuri pe care ~i le-a 
propus presedintele in exercitiu in proiectul sau de exercitare a atributiilor 
specifice ~! care sunt compatibile cu atributiile vicepresedintelui. 

1. In ce priveste resursele umane necesare organizarii activitatii de 
judecata in conditii de calitate ~i celeritate este necesara marirea schemei de 
personal in ce priveste magistratii asistenti si grefierii, deoarece numarul de 
posturi al acestora este in discordanta cu volumul mare de activitate al inaltei 
Curti de Casatie ~i Justitie, motiv pentru care trebuie continuate demersurile de 
suplimentare a numarului de posturi pentru aceste categorii de personal (H.G. 
nr. 563/2020 §i H.G. nr. 1387/2022), activitate care, practic, s-a §i realizat in ce 
priveste pe magistratii-asistenti. 

Crearea unor formatiuni stabile pentru fieeare structura de judecata ar 
putea conduce la o gestionare mai eficienta a · cauzelor repartizate spre 
solutionare, fiind utila, in acest sens, generalizarea la nivelul sectiilor a unei 
formule prin care fiecarui judecator sa-i fie repartizat cate un magistrat asistent 
~i cate un grefier. 

2. Asa dupa cum s-a aratat mai sus, inalte Curte de Casatie §i Justitie i~i 
desfasoara aetivitatea in doua sedii, eel principal, din strada Batistei nr. 25 ~i eel 
secundar, din strada Octavian Goga. 

In cursul anului 2023 se vor desfasura lucrari de modemizare a sediului 
din strada Batistei, astfel meat vor fi neeesare masuri organizatorice pentru 
desfasurarea activitatii instantei pe perioada derularii lucrarilor de modemizare. 

VI. -Compatibilitatea prezentului proiect cu proiectul de exercitare a 
atribufiilor speciflee funetie! de presedlnte al inaltei Curt! de 

Casatle ti Justifie 
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Solutia unui sediu secundar nu poate :fi decat o solutie temporara, fiind 
necesar ca activitatea tuturor sectiilor §i compartimentelor inaltei Curti sa se 
desfasoare in acelasi sediu, in actuala conjuncture, judecatorii Sectiei de 
contencios administrativ §i fiscal fiind nevoiti sa se deplaseze periodic la sediul 
din strada Batistei pentru intocmirea rapoartelor la completurile de solutionare a 
recursului in interesul legii §i pentru rezolvarea unor chestiuni de drept, cat §i 
pentru sedintele de judecata la aceste completuri. 

3. 0 problema majora de natura a afecta calitatea activitatii inaltei Corti 
de Casatie §i Justitie o reprezinta volumul foarte mare de activitate, problema ce 
nu-si poate gasi rezolvarea decat printr-o reconfigurare a competentelor Inaltei 
Corti de Casatie §i Justitie, ceea ce implies o revizuire a legislatiei, 

Ca atare, in perioada urmatoare, impreuna cu judecatorii instantei 
supreme, pe calea oferita de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 304/2022, vor trebui 
formulate propuneri concrete pentru reducerea competentei fiecarei dintre 
formatiunile de judecata de la Inalta Curte de Casatie §i Justitie, astfel meat 
volumul de activitate sa se reduca, iar instanta suprema sa poata sa-§i 
indeplineasca rolul constitutional principal, acela de uni:ficare a practicii 
judiciare. 

4. in ce priveste unificarea practicii judiciare, trebuie continuata §i intarita 
activitatea Compartimentului de studiere §i unificare a practicii judiciare, pe 
langa celelalte modalitati de unificare a practicii judiciare amintite mai sus, 
deoarece, aceasta modalitate si-a dovedit deja eficienta, urmand ca pe viitor 
acest compartiment sa se ocupe, eventual, §i de studierea §i sesizarea unor 
aspecte de neconstitutionalitate a unor legi inainte de promulgare, atributie 
prevazuta de art. 146 din Constitutia Romaniei §i de art. 27 lit. b) din Legea nr. 
304/2022 privind organizarea judiciara. 

in timp, instanta suprema si-a exercitat acest rol doar cu privire la legi 
care vizau administrarea sistemului judiciar sau care aveau impact direct asupra 
activitatii de judecata, fiind necesara extinderea acestei atributii si la alte 
categorii de acte nonnative, insa, un astfel de demers ar impune folosirea unui 
compartiment specializat care sa se ocupe de aceasta chestiune, cum este 
Compartimentul de studiere §i unificare a practicii judiciare, dat fiind caracterul 
imperativ al tennenelor reglementate prin Legea nr. 47 /1992 privind 
organizarea §i functionarea Curtii Constitutionale, 

in alta ordine de idei, ar trebui elaborate niste ghiduri de orientare a 
instantelor in declansarea mecanismelor de uni:ficare a jurisprudentei, fapt ce ar 
face posibila reducerea numarului sesizarilor constatate, ulterior, ca fiind 
inadmisibile, aceasta putand duce la degrevarea de aceste cauze ~i concentrarea 
pe cbestiunile apte de a genera practica neunitara, 

Deasemenea, ar fi necesara crearea unui mecanism privind o mai buna 
cunoastere §i aplicarea directa a jurisprudentei instantei supreme, nu doar de 
catre celelalte instante din sistemul judiciar, dar §i de organele administratiei W
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publice, fapt ce ar face posibila reducerea numarului de cauze de contencios 
administrativ cu care sunt sesizate instantele judecatoresti, 

5. A§a dupa cum s-a aratat mai sus, potrivit art. 142 din Legea nr. 
304/2022, bugetele curtilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate §i 
judecatoriilor vor fi preluate de Inalta Curte de Casatie §i Justitie, iar acest 
proces va dura, potrivit legii, 6 luni de la data intrarii in vigoare a noii legi. 

In aceasta perioada, trebuie marita schema de personal §i creat un nou 
compartiment care sa se ocupe de aceasta preluare a bugetelor, dar §i de 
functionarea corespunzatoare, ulterioara preluarii bugetului, a acestei activitati 
deosebit de importante. 

Este necesara punerea in practica a propunerii presedintelui instantei 
supreme in ce priveste elaborarea unor documente de planificare bugetara multi- 
anuala, pe baza carora sa se fundamenteze proiectele anuale de buget, in acord 
cu criterii de proiectie ~i executie bugetara relevante ~i strict monitorizate, fapt 
ce ar permite conturarea unor proiecte de investitii care sa permita dezvoltarea 
~i modernizarea institutionala a inaltei Curti de Casatie si Justitie. 

in acest context, este necesara punerea in practice a unei strategii multi - 
anuale de dezvoltarea a infrastructurii informatice a instantei, legat de 
functionarea dosarului electronic, cu posibilitatea accesarii unor noi proiecte de 
finantare, deoarece, prin dezvoltarea sistemului informatic se asigura un suport 
esential pentru modernizarea actului de justitie. 
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