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RAPORT

I. Modalitatea de stabilire a controlului, obiectivul şi echipa de 
control.

Prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 27 din 
5.02.2019, s-a dispus efectuarea unui control tematic la Curtea de Apel 
Bucureşti, Secţia a VIII a Contencios administrativ şi fiscal, având ca 
obiective:

 a)  verificarea  respectării  dispoziţiilor  din  Regulamentul  de  ordine
interioară  al  instanţelor  judecătoreşti  referitoare  la  repartizarea  actelor  de
sesizare; 

b) identificarea eventualelor vulnerabilităţi ale programului 
informatic utilizat în scopul distribuirii aleatorii a cauzelor. 

Verificările au vizat perioada 01.01.2018-31.12.2018 şi s-au 
desfăşurat în intervalul 11.02.2019-18.02.2019.

Potrivit  ordinului anterior menţionat, echipa de control a fost 
constituită din inspectorii judiciari ..., coordonatorul echipei, şi ….

II. Constatări privind modul de respectare a dispoziţiilor din 
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti 
referitoare la repartizarea actelor de sesizare. 

II.1. Prezentarea generală a secţiei.
Funcţia de preşedinte al Secţiei a VIII-a Contencios administrativ şi

fiscal a Curţii de apel Bucureşti a fost ocupată în perioada de 1 ianuarie 
– 31 decembrie 2018, prin delegare, de domnul judecător …, potrivit 
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hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii de delegare succesivă, 
pentru perioade de câte 6 luni, nr. 1160 din 19 decembrie 2017 şi 666 
din 14 iunie 2018. 

Funcţia de grefier şef al secţiei a fost ocupată, în perioada supusă 
verificărilor, de doamna …, numită pe o perioadă de 5 ani, prin decizie a 
Preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti.

A. Resurse umane.
Potrivit datelor puse la dispoziţie de conducerea instanţei, în cadrul

Secţiei a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal, în perioada vizată, şi-
au desfăşurat activitatea, în medie, un număr efectiv de 50 de judecători,
schema aferentă fiind de 54 de judecători.

În urma verificărilor efectuate, analizând Hotărârile Colegiului de 
Conducere, a rezultat că pe parcursul anului 2018 a existat o fluctuaţie 
de judecători semnificativă, determinată de promovarea unor judecători 
de la instanţele inferioare la această instanţă, promovarea unor 
judecători la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, detaşarea în cadrul altor 
instituţii, adoptarea unor măsuri administrative de mutare a unor 
judecători între secţiile Curţii de Apel, reluarea activităţii unor judecători, 
în cadrul secţiei, eliberarea din funcţie a altora, transferul etc. Astfel, 
aceste fluctuaţii au vizat un număr de aproximativ 40 de judecători.

B. Volum de activitate.
Curtea de Apel Bucureşti şi instanţele arondate se situează, 

constant în ultimii ani, pe primul loc din punct de vedere al volumului de 
activitate la nivel naţional.

În cadrul Curţii de Apel Bucureşti, cea mai mare pondere a 
volumului de activitate o are Secţia a VIII –a contencios administrativ şi 
fiscal. 

În anul 2018 volumul de activitate total – dosare nou intrate şi stoc 
anterior - al Secţiei a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal a fost de 
20.926 dosare, încărcătura medie efectivă pe judecător fiind de 822 de 
cauze. Din aceste dosare, la sfârşitul anului 2018 au fost soluţionate 
13.163 de cauze, rămânând un stoc de 7752 de dosare.

Potrivit datelor statistice la nivelul instanţei, în anul 2018, volumul 
de activitate al Secţiei a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal a avut o 
pondere de aproximativ 38% din întreaga activitate a Curţii de Apel 
Bucureşti, respectiv 54.987 de cauze.

Volumul foarte mare de activitate al Secţiei a VIII – a contencios 
administrativ şi fiscal a condus la aprobarea, de către Secţia pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, a solicitării Colegiului de 
Conducere al Curţii de Apel Bucureşti de înfiinţare a unei noi secţii de 
contencios administrativ şi fiscal, cu denumirea Secţia a IX-a Contencios
administrativ şi fiscal, aceasta urmând să funcţioneze efectiv după 
clarificarea situaţiei posturilor de preşedinte şi grefier şef de secţie, dar 
nu mai devreme de 15.01.2019.
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Secţia pentru judecători a reţinut că, în perioada 2014 - 
30.09.2016, ponderea volumului de activitate la Secţia a VIII-a - 
contencios administrativ şi fiscal este cea mai mare în cadrul secţiilor 
Curţii de Apel Bucureşti, fiind aproape dublă faţă de Secţia a VII- a care 
este a doua secţie ca mărime a volumului de activitate din cadrul 
instanţei.

S-a mai reţinut că Secţia de contencios administrativ şi fiscal din 
cadrul Curţii de Apel Bucureşti este cea mai mare secţie din ţară la 
nivelul curţilor de apel, atât din punct de vedere al volumului de activitate
cât şi al numărului de judecători.

Pe parcursul perioadei verificate, această situaţie a rămas 
neschimbată, Secţia a IX –a contencios administrativ şi fiscal nefiind, 
încă, funcţională.

Este de menţionat şi faptul că Secţiei a VIII –a de contencios 
administrativ şi fiscal îi revin competenţe speciale, exclusive, ceea ce 
determină nu doar un volum extrem de mare de activitate, dar şi o 
complexitate deosebită. 

Actele administrative si administrativ-fiscale ale autorităţilor 
centrale ale statului au fost atacate, preponderent, în București, chiar în 
condiţiile unei competenţe alternative instituite de lege, fapt care a impus
chiar intervenţia legiuitorului prin Legea nr. 212/2018 pentru modificarea 
şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Totodată, secţia soluţionează, între altele, cereri întemeiate pe 
dispoziţiile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital; plângeri formulate 
împotriva deciziei pronunţate privind procedurile de atribuire de servicii 
şi/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes naţional în 
conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în 
materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 
servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor; cereri întemeiate pe prevederile art. 74 
alin. (3) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor, republicată, 
acțiunile prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările si 
completările ulterioare, etc.

II.2. Modalitatea efectivă de repartizare a cauzelor, cu 
respectarea principiului repartizării aleatorii. Persoanele desemnate
cu atribuţii privind repartizarea aleatorie. 

Actele de sesizare a instanţei depuse personal sau prin 
reprezentant, sosite prin poştă, curier ori fax sau în orice alt mod 
prevăzut de lege, se depun la registratură, unde, în aceeaşi zi, după 
stabilirea obiectului cauzei, primesc, cu excepţia cazurilor prevăzute de 
lege, dată certă şi număr din aplicaţia ECRIS, în conformitate cu art. 94  
alin. (1) din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor 
Judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 1375/2015 (denumit în continuare ROIIJ).
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În urma verificările efectuate prin sondaj nu au fost evidenţiate 
situaţii de înregistrare a unor acte identice în aceeaşi zi. 

În ceea ce priveşte înregistrarea documentelor în dosare, acestea 
se înregistrează în aplicaţie, precizându-se modalitatea în care a sosit 
actul, respectiv fax, email, poştă.

 Căile de atac declarate împotriva aceleiaşi hotărâri se 
înregistrează în acelaşi dosar şi se soluţionează de completul iniţial 
învestit, în conformitate cu dispoziţiile art. 94 alin.  (3) ROIIJ.

În cazul în care se declară căi de atac diferite (apel, recurs) 
împotriva aceleiaşi hotărâri, dosarul se înregistrează în raport de calea 
de atac prevăzută în dispozitivul hotărârii atacate. 

În situaţiile în care instanţele arondate curţii de apel înaintează 
adrese la care sunt ataşate cereri prin care se declară o altă cale de atac
decât cea sub care a fost înregistrat dosarul, adresa se înregistrează ca 
urmă în interfaţa „…” şi se înaintează completului investit cu soluţionarea
căii de atac.

Grefierul desemnat cu primirea şi înregistrarea cererilor stabileşte 
obiectul cauzei sub îndrumarea preşedintelui de secţiei sau a 
judecătorilor responsabili cu coordonarea activităţii de repartizare 
aleatorie a cauzelor.

Prin Decizia nr. … din … a preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti, 
emisă în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. g), art. 24 alin. (1) lit. l), art. 51 
alin. (1) lit. d) şi 103 alin. (1) din ROIJ, domnul judecător …, preşedintele 
secţiei, a fost desemnat să ia măsuri în vederea repartizării aleatorii a 
cauzelor. Prin aceeaşi decizie, domnii judecători … şi … au fost 
desemnaţi responsabili cu coordonarea activităţii de repartizare aleatorie
a cauzelor. De asemenea, se menţionează că doamna grefier şef … 
ajută persoanele desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor, iar 
doamnele grefier …, …, … şi … realizează repartizarea aleatorie a 
cauzelor. 

Ulterior, prin Decizia nr. … din data de … a preşedintelui Curţii de 
Apel Bucureşti, domnul judecător … şi doamnele judecător …, … şi … 
au fost desemnaţi cu coordonarea activităţii de repartizare aleatorie a 
cauzelor.

Potrivit verificărilor efectuate şi datelor comunicate, se constată că 
dosarele şi cererile de chemare în judecată depuse personal sau prin 
reprezentant, sosite prin fax, email, poştă, se înregistrează în aceeaşi zi. 

A fost identificată şi o situaţie de excepţie în sensul că, în data de 5
martie 2018, din cauza unor probleme tehnice apărute în aplicaţia 
ECRIS, un număr de 65 de dosare înaintate de instanţele arondate Curţii
de Apel Bucureşti, precum şi din partea altor instanţe şi  un număr de 
aproximativ 200 de acte de procedură, nu au putut fi înregistrate. Toate 
aceste acte au fost înregistrate a doua zi, 6 martie 2018, fiind întocmit 
proces verbal în condiţiile art. 94 alin. (11) din ROIJ. Din verificări a 
reieşit că nu a fost utilizat, deci, în acest caz, registrul de avarie.
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Înainte de înregistrarea unui dosar, se verifică în aplicaţia ECRIS – 
Opis alfabetic – dacă pe rolul instanţei a fost deja înregistrată aceeaşi 
acţiune. În această situaţie, cererile de chemare în judecată sosite 
ulterior prin poştă, email sau fax, după caz, se ataşează la dosarul 
identificat cu menţionarea acestora în secţiunea „Documente în dosar” 
fiind înaintate ulterior efectuării acestei operaţiuni completului iniţial 
investit. 

Cu titlu de exemplu, cu ocazia verificărilor efectuate prin sondaj, au
fost identificate dosarul nr. … în care acţiunea a sosit iniţial pe email, a 
fost înregistrată la data de 26 iulie 2018, iar ulterior, la data de 27 iulie 
2018, aceeaşi acţiune a sosit prin poştă şi dosarul nr. … în care acţiunea
a sosit iniţial pe email fiind înregistrată în sistem la data de 11 mai 2018, 
iar ulterior, la data de 14 mai 2018 aceeaşi acţiune a sosit prin poştă, 
procedându-se în ambele cazuri potrivit celor prezentate mai sus.

În cazul dosarelor asociate, în urma verificărilor efectuate prin 
sondaj, a rezultat că se procedează în conformitate cu dispoziţiile art. 97 
alin. (2) ROIIJ în ceea ce priveşte crearea acestora.

Pe de altă parte, se constată că, în privinţa dosarelor având ca 
obiect  reexaminare taxa judiciară de timbru se procedează la 
repartizarea acestora manual, completului imediat următor (dosarele nr. 
…/…, …/…, …/…); la fel s-a procedat şi în cazul dosarelor nr. …/…, …, 
…/… având ca obiect reexaminare amendă judiciară. Deşi ROIIJ nu 
cuprinde dispoziţii exprese cu privire la repartizarea unor astfel de cereri,
se constată că, totuşi, regula o reprezintă repartizarea aleatorie în sistem
informatizat.

În conformitate cu dispoziţiile art. 97 alin. (5) din ROIJ, dosarele nr.
…/…, …/…, …/… având ca obiect reexaminare anulare cerere au fost 
repartizate aleatoriu, cu blocarea completului care a pronunţat hotărârea 
de anulare.

Faţă de cele reţinute mai sus, se poate concluziona în sensul că nu
au existat cazuri când nu s-a putut realiza repartizarea cauzelor în 
sistemul informatic Ecris, iar situaţia menţionată mai sus privind existenţa
unor probleme tehnice ale sistemului nu a produs consecinţe din 
perspectiva respectării principiilor privind repartizarea cauzelor, aceasta 
realizându-se tot în sistem aleatoriu, prin aplicaţia Ecris, a doua zi. 

II.3. Constituirea şi componenţa completelor de judecată. 
Planificarea de permanenţă. Modificări în compunerea completelor 
de judecată.

Prin Hotărârea Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti 
nr. … din …  s-a aprobat constituirea completelor de judecată precum şi 
funcţionarea a 39 de complete de fond, 14 complete de recurs şi 42 de 
complete de apel pentru anul 2018.

Ulterior, în cursul anului 2018, compunerea completelor de 
judecată, planificarea şedinţelor de judecată şi planificarea de 
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permanenţă au suferit mai multe modificări determinate de următoarele 
situaţii:

- repartizarea în cadrul secţiei a doamnelor judecător …, …, …, …,
…, … şi …  începând cu data de 1 ianuarie 2018;

- mutarea doamnei judecător … la Secţia a III-a civilă şi pentru 
cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Bucureşti;

- solicitarea doamnei judecător … de degrevare a şedinţelor de 
judecată începând cu data de 1 februarie 2018, din motive medicale;

- solicitarea domnului judecător … de degrevare de şedinţa de 
fond, urmare a numirii cu delegaţie în funcţia de preşedinte de secţie;

- promovarea doamnei judecător … şi a domnului judecător … la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

- repartizarea în cadrul secţiei a domnilor judecători … şi … 
începând cu data de 1 mai 2018;

- detaşarea doamnei judecător … la Şcoala Naţională de Grefieri 
începând cu data de 1 aprilie 2018;

- reluarea activităţii de către doamna judecător …;
- reluarea activităţii de către doamna judecător …;
- repartizarea în cadrul secţiei a doamnei judecător … începând cu 

data de 7 iunie 2018;
- repartizarea în cadrul secţiei a doamnelor judecător …, …, …, …,

…, … şi a domnului judecător … începând cu data de 1 iulie 2018;
- mutarea doamnei judecător … la Secţia a V-a civilă a Curţii de 

Apel Bucureşti începând cu data de 3 septembrie 2019;
- mutarea doamnei judecător … la Secţia a VI-a civilă a Curţii de 

Apel Bucureşti începând cu data de 3 septembrie 2019;
- încetarea stagiului de lungă durată al doamnei judecător …;
- repartizarea în cadrul secţiei a doamnei judecător … începând cu 

data de 1 septembrie 2018;
- eliberarea din funcţie prin pensionare a doamnei judecător … şi a 

domnului judecător … începând cu data de 1 septembrie 2018;
- înfiinţarea completelor specializate în materia achiziţiilor publice 

începând cu data de 1 octombrie 2018;
- mutarea doamnei judecător … la Secţia a IV-a civilă a Curţii de 

Apel Bucureşti începând cu data de 1 octombrie 2018;
- mutarea domnului judecător … la Secţia a III-a civilă şi pentru 

cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Bucureşti începând cu data 
de 1 octombrie 2018; 

- repartizarea în cadrul secţiei a doamnei judecător … începând cu 
data de 26 octombrie 2018;

- repartizarea în cadrul secţiei a doamnei judecător … şi a 
domnului judecător … începând cu data de 1 decembrie 2018;

- transferul doamnei judecător … (fostă …) la Curtea de Apel 
Constanţa începând cu data de 1 decembrie 2018;

- reluarea activităţii de către doamna judecător … începând cu data
de 10 decembrie 2018;
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- numirea în funcţia de inspector a domnului judecător … începând 
cu data de 28 decembrie 2018.

Astfel, se constată că a existat pe parcursul anului 2018 o 
fluctuaţie semnificativă a judecătorilor în cadrul secţiei, aproximativ 40 de
judecători fiind promovaţi, detaşaţi, eliberaţi din funcţie, transferaţi etc.

Ca urmare, situaţiile mai sus prezentate au generat următoarele 
modificări în ceea ce priveşte componenţa şi constituirea completelor de 
judecată:

Prin Hotărârea Colegiului de conducere al Curţii de Apel 
Bucureşti nr. … din data de … s-a aprobat înfiinţarea completelor de 
judecată 19 Fond, 29 Fond, 42 Fond, 43 Fond, 43 Apel, 44 Apel, 45 
Apel, 46 Apel, 47 Apel, 48 Apel, 15 Recurs şi 16 Recurs, începând cu 
data de 11.01.2018.

Prin aceeaşi hotărâre, s-a aprobat modificarea componenţei 
următoarelor complete de judecată: 20 Fond, 36 Fond, 39 Fond, 2 
Recurs, 4 Apel, 5 Apel, 6 Apel, 10 Recurs, 29 Apel, 30 Apel, 11 Recurs, 
31 Apel şi 32 Apel.

Prin Hotărârea Colegiului de conducere al Curţii de Apel 
Bucureşti nr…. din data de …, s-a aprobat modificarea componenţei 
completelor 2 Recurs, 5 Apel şi 6 Apel, 3 Recurs, 7 Apel, 8 Apel, 10 
Recurs, 28 Apel şi 30 Apel.

Prin Hotărârea Colegiului de conducere al Curţii de Apel 
Bucureşti nr. … din data de …, s-a aprobat modificarea componenţei 
completelor 5 Recurs, 13 Apel, 14 Apel, 15 Recurs, 44 Apel şi 45 Apel.

Prin Hotărârea Colegiului de conducere al Curţii de Apel 
Bucureşti nr…. din data de …, s-a aprobat modificarea componenţei 
completelor 11 Fond, 12 Fond, precum şi desfiinţarea completelor 10 
Fond şi 30 Fond.

Prin Hotărârea Colegiului de conducere al Curţii de Apel 
Bucureşti nr. … din data de …, s-a propus preşedintelui Curţii de Apel 
Bucureşti înfiinţarea în cadrul secţiei a unui număr de 5 complete de 
judecată specializate în materia achiziţiilor publice.

Prin Decizia preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti nr. … din 
data de …,     s-a dispus, începând cu data de 17 septembrie 2018, 
înfiinţarea a 5 complete de judecată specializate în materia achiziţiilor 
publice.

Prin Hotărârea Colegiului de conducere al Curţii de Apel 
Bucureşti nr. … din data de …, s-a aprobat constituirea completelor noi
de apel, conform art. 54 alin. 2 din Legea nr. 304 şi art. IV din Legea nr. 
207/2018.

Prin Hotărârea Colegiului de conducere al Curţii de Apel 
Bucureşti nr. … din data de …, s-a aprobat înfiinţarea completelor de 
judecată 17 Recurs, 49 Apel, 50 Apel, 51 Apel şi 17 Apel III şi 
desfiinţarea completelor 6 Fond şi 32 Fond.

De asemenea, s-a aprobat modificarea componenţei următoarelor 
completuri de judecată: 4 Fond, 13 Fond, 14 Fond, 19 Fond, 22 Fond, 25
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Fond, 29 Fond, 41 Fond, 42 Fond, 1 Recurs, 1 Apel, 2 Apel, 1 Apel III, 4 
Recurs, 10 Apel, 11 Apel, 4 Apel III, 6 Recurs, 16 Apel, 17 Apel, 18 Apel,
6 Apel III, 7 Recurs, 19 Apel, 20 Apel, 7 Apel III, 8 Recurs, 22 Apel, 23 
Apel, 8 Apel III, 10 Recurs, 29 Apel, 30 Apel, 10 Apel III, 13 Recurs, 38 
Apel, 39 Apel, 13 Apel III, 15 recurs, 43 Apel, 44 Apel, 5 Apel III, 16 
Recurs, 46 Apel, 48 Apel şi 16 Apel III.

Prin Hotărârea Colegiului de conducere al Curţii de Apel 
Bucureşti nr. … din data de …, s-a aprobat modificarea componenţei 
completului 41 Fond.

Prin Hotărârea Colegiului de conducere al Curţii de Apel 
Bucureşti nr. … din data de …, s-a aprobat compunerea completelor 
constituite pentru perioada vacanţei judecătoreşti.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că prin Hotărârea 
Colegiului de conducere nr. … din data … a fost aprobată planificarea 
de permanenţă pentru anul 2018, aceasta fiind întocmită pe zile, pentru 
tot anul.

Din motive obiective, determinate de fluctuaţia de personal anterior
menţionată, componenţa completelor de judecată, planificarea şedinţelor
de judecată şi planificarea de permanenţă au fost modificate prin 
Hotărârile Colegiului de conducere nr. … data de …, nr. …din data de 
…, nr. … din data de …, nr. … din data de …, nr. … din data de …, nr. 
… din data de …, nr. … din data de …, nr. … din data de …, nr. … din 
data de …, nr. … din data de …, nr. … din data de …, nr. … din data de 
… şi nr. … din data de ….

Prin Hotărârea Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti 
nr. … din data de …, s-a aprobat planificarea de permanenţă pentru 
completele de judecată specializate în materia achiziţiilor publice. 

Această planificare a fost modificată prin Hotărârea Colegiului de 
conducere al Curţii de Apel Bucureşti nr. … din data de …, la 
propunerea conducerii secţiei, motivul fiind necesitatea asigurării unui 
număr egal de zile de permanenţă.

Planificarea de permanenţă aferentă vacanţei judecătoreşti a fost 
întocmită pe săptămâni şi aprobată prin Hotărârea Colegiului de 
conducere al Curţii de Apel Bucureşti nr. … din data de … şi a fost 
modificată prin Hotărârea Colegiului de conducere al Curţii de Apel 
Bucureşti nr. … din data de …, având în vedere modificarea perioadei de
concediu de odihnă a unui judecător.

Volumul mare de activitate, fluctuaţia de personal, cererile de 
concediu de odihnă aprobate în vederea participării la concursuri sau 
examene, detaşarea în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri, eliberarea din 
funcţie prin pensionare, etc. de asemenea au fost apreciate drept motive 
obiective pentru modificări ale componenţei completelor de judecată 
dispuse prin hotărâri ale Colegiului de Conducere al Curţii de Apel 
Bucureşti, după cum urmează:

 - Hotărârea nr. … din data de …, prin care s-a aprobat modificarea
componenţei completului 10 Fond din data de …, întrucât titularul 
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completului de judecată s-a aflat în concediu de odihnă în perioada 12 – 
13 februarie 2018. Prin aceeaşi hotărâre, s-a aprobat şi modificarea 
componenţei completului 12 Fond din data de 23 februarie 2018, titularul
completului de judecată aflând-se în concediu de odihnă în perioada 19 
februarie – 2 martie 2018.

- Hotărârea nr. … din data de …, prin care s-a aprobat modificarea 
componenţei completului 4 Fond din data de 20 martie 2018, întrucât 
titularul completului de judecată s-a aflat în concediu de odihnă în ziua 
de 20 martie 2018.

- Hotărârea nr. … din data de …, prin care s-a aprobat modificarea 
componenţei completului 15 Recurs din data de 23 martie 2018, având 
în vedere situaţia hotărârilor neredactate în termenul legal de către un 
membru al completului de judecată, precum şi faptul că acesta s-a aflat 
în concediu de odihnă în ziua de 23 martie 2018.

- Hotărârea nr. … din data de …, prin care s-a aprobat modificarea 
completului 1 Fond din data de 26 martie 2018, întrucât titularul 
completului de judecată s-a aflat în concediu de odihnă în ziua de 26 
martie 2018.

- Hotărârea nr. … din data de …,  prin care s-a aprobat modificarea
componenţei completului 37 Fond din data de 3 aprilie 2018 şi 24 aprilie 
2018, întrucât titularul completului de judecată, începând cu data de 1 
aprilie 2018, a fost detaşat în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri. Prin 
aceeaşi hotărâre şi pentru acelaşi motiv s-a aprobat şi modificarea 
componenţei completului 3 Recurs din data de 26 aprilie 2018.

- Hotărârile nr. … din data de … şi nr. … din …, prin care s-a 
aprobat modificarea completelor 7 Recurs şi 21 Apel din data de 11 mai 
2018, întrucât doi membrii ai completului de judecată s-au aflat în 
concediu de odihnă în ziua de 11 mai 2018.

- Hotărârea nr. … din data de …, prin care s-a aprobat modificarea 
completului 10 Fond din data de 29 mai 2018, întrucât titularul 
completului de judecată s-a aflat în concediu de odihnă în ziua de 29 mai
2018.

- Hotărârea nr. … din data de …, prin care  s-a aprobat modificarea
completului 29 Fond din data de 15 iunie 2018, întrucât titularul 
completului de judecată s-a aflat în concediu de odihnă în ziua de 15 
iunie 2018.

- Hotărârea nr. … din data de …, prin care s-a aprobat modificarea 
completelor 7 Recurs şi 21 Apel din data de 22 iunie 2018, întrucât un 
membru al completului de judecată s-a aflat în concediu de odihnă în 
ziua de 22 iunie 2018.

- Hotărârea nr. … din data de …, prin care s-a aprobat modificarea 
completelor 2 Recurs, 5 Apel şi 2 Apel III din data de 22 octombrie 2018,
întrucât un membru al completului de judecată s-a aflat în concediu de 
odihnă în ziua de 22 octombrie 2018.
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- Hotărârea nr. … din data de …, prin care s-a aprobat modificarea 
completului 17 Fond, întrucât titularul completului de judecată s-a aflat în
concediu de odihnă în ziua de 23 noiembrie 2018.

S-a procedat la verificarea prin sondaj a dosarelor aflate pe rolul 
completelor cu privire la compunerea cărora au intervenit modificări prin 
Hotărâri ale Colegiului de conducere, fiind constatate următoarele:

Dosarul nr. … a fost înregistrat la data … și repartizat aleatoriu la 
Complet 12 Fond.

La termenul de judecată din data 23 februarie 2018, titularul 
completului de judecată a fost înlocuit de domnul judecător …, în 
conformitate cu Hotărârea Colegiului de Conducere  al Curții de Apel 
București nr…. din data de …, pronunţată în raport de dispozițiile art. 
101 alin. (5) din ROIIJ, astfel cum s-a menţionat anterior.

Dosarul nr. … a fost înregistrat la data de 14.04.2017 și repartizat 
aleatoriu completului C 29 fond IJ.

În ședința din 20 martie 2018, a participat domnul judecător … în 
locul titularului completului, în acord cu hotărârea Colegiului de 
Conducere nr. … din data de ….

Dosarul nr. … a fost înregistrat la data de 14 iulie 2017 și 
repartizat aleatoriu completului 4 Fond, iar la termenul de judecată din 
data de 20 martie 2018 a intrat domnul judecător … în conformitate cu 
Hotărârea Colegiului de Conducere nr. … din data de ….

Dosarul nr. … a fost înregistrat la data de 24 august 2017 și  
repartizat aleatoriu la C 4 Fond, iar la termenul de judecată din data de 
20 martie 2018 a intrat domnul judecător … în conformitate cu Hotărârea
Colegiului de conducere nr. … din data de ….

Dosarul … a fost înregistrat la data de 30 octombrie 2017 și 
repartizat aleatoriu  la C 4 Fond, iar la termenul de judecată din data de 
20 martie 2018 a intrat domnul judecător … în conformitate cu Hotărârea
Colegiului de conducere nr. … din data de ….

Dosarul nr. … a fost înregistrat la data de 14 septembrie 2017 și 
repartizat aleatoriu  la C 4 Fond, iar la termenul de judecată din data de 
20 martie 2018, a intrat domnul judecător … în conformitate cu 
Hotărârea Colegiului de conducere nr. … din data de ….

Dosarul nr. … a fost înregistrat  la 12 iulie 2017 și repartizat 
aleatoriu  la C 4 Fond, iar la termenul de judecată din data de 20 martie 
2018 a intrat  domnul judecător … în conformitate cu Hotărârea 
Colegiului de conducere nr. … din data de ….

Dosarul nr. … având ca obiect achiziții publice a fost înregistrat la 
data de 7 martie 2018 și repartizat aleatoriu completului C 15 Recurs. 

La termenul de judecată din data de 23 martie 2018 a intrat domnul
judecător … în locul unuia dintre membrii completului de judecată 
conform Hotărârii Colegiului de conducere nr. … din ….
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Dosarul nr. … a fost înregistrat la data de 13 februarie 2015 și 
repartizat aleatoriu, fiind dispusă suspendarea în conformitate cu art. 413
alin. (1) punctul 2 Cod procedură civilă. La data de 26 martie 2018 a 
intrat doamna judecător … în conformitate cu Hotărârea Colegiului de 
conducere nr. …/…, cauza fiind perimată.

Aceeaşi situaţie s-a constatat şi cu privire la dosarul nr. …. 

Dosarul nr. … a fost înregistrat la data 15 decembrie 2017 și 
repartizat aleatoriu completului 37 Fond, iar la termenul de judecată din 3
aprilie 2018, a participat doamna judecător … în locul titularului 
completului, în acord cu hotărârea colegiului de Conducere nr. …/….

Dosarul nr. … a fost înregistrat la data 8 septembrie 2017 și 
repartizat aleatoriu completului 37 Fond, iar la termenul de judecată din 3
aprilie 2018 a participat doamna judecător … în locul titularului 
completului, în acord cu hotărârea Colegiului de conducere nr. ../….

În dosarele nr. … (înregistrat la data 24 noiembrie 2017 și 
repartizat aleatoriu completului 10 Fond), nr. … (înregistrat la data 22 
decembrie 2017 și repartizat aleatoriu completului 10 Fond) şi nr.  ...
(înregistrat la data de 3 ianuarie 2018 și repartizat aleatoriu completului 
10 Fond), la termenul de judecată din 3 aprilie 2018 a participat doamna 
judecător … în locul titularului completului, în acord cu Hotărârea 
colegiului de Conducere nr. …/….

Dosarul nr. … a fost înregistrat la data 9 februarie 2018, repartizat
aleatoriu la  C 29 Fond, iar la termenul de judecată din 15 iunie 2018, a 
participat doamna judecător … în locul titularului completului, în acord cu
Hotărârea colegiului de Conducere nr. … din ….

În dosarele nr. … (înregistrat la data 7 iunie 2018 și repartizat 
aleatoriu completului 2 recurs), nr. … (înregistrat la data 12 iunie 2018 și
repartizat aleatoriu completului 2 recurs) şi nr. … (înregistrat la data 10 
august 2018 și repartizat aleatoriu C vacantă Recurs 4),  la termenul de 
judecată din 22 octombrie 2018, compunerea completului a fost 
modificată în acord cu Hotărârea Colegiului de conducere nr. … din ….

Dosarul nr. …, având ca obiect ”obligare emitere act”, a fost 
înregistrat la data de 11 iunie 2018 şi a fost repartizat aleatoriu spre 
soluționare completului 2 Recurs. 
 La termenul din 10 septembrie 2018, în locul judecătorului titular în 
completul 2R, a participat doamna judecător …, conform planificării de 
permanență pentru ziua respectivă. A fost întocmit corespunzător proces
verbal în conformitate cu dispozițiile art.  110 alin. (8) din ROIJ.

La termenul de judecată din 22 octombrie 2018, a participat 
domnul judecător … în locul titularului completului, în acord cu Hotărârea
Colegiului de conducere nr. … din ….

Dosarele nr. …* (înregistrat la data de 25 aprilie 2017, casat cu 
trimitere spre rejudecare şi repartizat manual în mod corespunzător la 
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completul iniţial, C 17 fond), nr. … (înregistrat la data de 2 martie 2018 şi
repartizat aleatoriu la C 17 Fond) şi nr. …. ( înregistrat la data de 5 
octombrie 2018 şi repartizat aleatoriu la C17 fond) în care, în ședința din 
23 noiembrie 2018, a intrat în compunerea completului doamna 
judecător … conform Hotărârii de Colegiu nr. … din data de ….

Modificarea compunerii completelor de judecată a fost aprobată, 
de fiecare dată, la solicitarea conducerii Secţiei a VIII-a de contencios 
administrativ şi fiscal, de către Colegiul de conducere, în temeiul 
dispoziţiile art. 19 alin. (1) litera j) şi art. 101 alin. (5) din ROIIJ, care 
permit colegiului să modifice compunerea completului de judecată pentru
motive obiective.

Din verificările efectuate a rezultat că aceste modificări au fost 
frecvente în activitatea întregii curţi de apel, la nivelul tuturor secţiilor, 
fiind aprobate de Colegiul de conducere la propunerea conducerilor 
secţiilor.

Din datele comunicate de conducerea Curţii de Apel Bucureşti a 
rezultat că în cursul anului 2018, până la momentul efectuării verificărilor,
la nivelul instanţei a fost modificată de 67 de ori compunerea completelor
de judecată, în situaţii similare celor prezentate mai sus, apreciate ca 
motive obiective.

La Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal a fost 
modificată compunerea mai multor complete aferente tuturor gradelor de
jurisdicţie prin 20 de Hotărâri ale Colegiului de conducere.

 La Secţia a II-a penală a fost modificată compunerea mai multor 
complete de judecată aferente tuturor gradelor de jurisdicţie prin 13 
Hotărâri ale Colegiului de conducere.

 La Secţia I penală a fost modificată compunerea mai multor 
complete de judecată aferente tuturor gradelor de jurisdicţie prin 10 
Hotărâri ale Colegiului de conducere. 

la Secţia a VII-a pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale a 
fost modificată compunerea mai multor complete de judecată prin 8 
Hotărâri ale Colegiului de conducere.

 La Secţia a III-a civilă a fost modificată compunerea mai multor 
complete de judecată prin 7 Hotărâri ale Colegiului de conducere.

 La Secţia a IV-a civilă a fost modificată compunerea mai multor 
complete de judecată prin 4 Hotărâri ale Colegiului de conducere.

 la Secţia a V-a civilă a fost modificată compunerea mai multor 
complete de judecată prin 3 Hotărâri ale Colegiului de conducere.

 la Secţia a VI-a civilă a fost modificată compunerea mai multor 
complete de judecată prin 2 Hotărâri ale Colegiului de conducere.

Cele mai frecvente situaţii care au impus modificarea compunerii 
completelor au fost determinate de fluctuaţia de judecători (promovări, 
pensionări, detaşări, delegări), existenţa unor concedii medicale sau de 
odihnă, participarea la forme de pregătire profesională sau alte activităţi 
de formare, dar şi pentru echilibrarea volumului de activitate, atunci când
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s-a constatat că anumiţi judecători au un volum mai mare de  activitate 
decât al altora.

Aşa cum rezultă din conţinutul hotărârilor menţionate anterior, 
modificările compunerii completelor de judecată au fost determinate de 
fiecare dată, în esenţă, de împrejurări cunoscute anterior termenului de 
judecată, iar nu survenite intempestiv în ziua şedinţei de judecată.

Din discuţiile purtate cu conducerea secţiei precum şi cu 
conducerea instanţei, a rezultat că s-a recurs la această modalitate – 
care, după cum s-a arătat, nu este singulară la nivelul acestei secţii, ci 
este aplicabilă întregii instanţe – de exemplu, în situaţia în care se 
constata că titularul completului de judecată ori judecătorii din 
planificarea de permanenţă din ziua în care intervenea absenţa unui 
judecător aveau de redactat un număr foarte mare de hotărâri 
judecătoreşti sau înregistrau restanţe în redactarea unor hotărâri. În 
aceste situaţii, s-a recurs la planificarea în complet a unuia dintre 
judecătorii cu funcţii de conducere, pe de o parte pentru că aceştia sunt 
degrevaţi, parţial, de activitatea de judecată şi, pe de altă parte, pentru 
că aceştia nu sunt cuprinşi în planificarea de permanenţă, având, 
aşadar, o activitate de judecată mai redusă decât cea a colegilor lor.  S-a
mai recurs la această modalitate şi în situaţia în care un coleg judecător 
şi-a manifestat disponibilitatea de a asigura înlocuirea în complet a 
titularului, apreciindu-se că este preferabilă adoptarea unei  astfel de 
soluţii pentru evitarea încărcării suplimentare a unor judecători din 
planificarea de permanenţă.

S-a avut în vedere, la luarea acestor măsuri, aşa cum rezultă din 
cuprinsul hotărârilor de colegiu expuse, şi Decizia nr. …/… care, la art. 2 
dispune astfel: „Preşedintele şi vicepreşedinţii Curţii de Apel Bucureşti 
participă la şedinţele de judecată, în completele stabilite de către 
Colegiul de conducere la oricare dintre secţiile instanţei”.

Se constată că o atare modalitate de asigurare a compunerii 
completului este permisă în raport de dispoziţiile art. 110 alin. (6) din 
ROIIJ,  care stabileşte că planificarea de permanenţă se întocmeşte de 
preşedintele instanţei sau, după caz, de preşedintele secţiei, cu 
aprobarea Colegiului de conducere, ţinându-se cont de completele de 
judecată din care face parte judecătorul, având prioritate asigurarea 
timpului necesar studierii dosarelor.

De asemenea, potrivit art. 19 alin. (1) lit. j), Colegiului de 
conducere îi revine, între altele, şi atribuţia de  a aproba, în mod 
excepţional, schimbarea membrilor completelor de judecată şi a 
asistenţilor judiciari, în cazurile în care, din motive obiective, se impune 
aceasta, iar potrivit art. 101 alin. (5), modificarea numărului completelor 
de judecată sau schimbarea judecătorilor care le compun se va putea 
realiza doar pentru motive obiective, în condiţiile legii. 

Astfel, se recurge la modificarea compunerii completelor de 
judecată prin hotărâre a Colegiului de conducere  în ipoteza unei 
absenţe cunoscute cu suficient timp înainte, ceea ce permite luarea 
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măsurilor organizatorice necesare pentru participarea la şedinţa de 
judecată a unui alt judecător, cu asigurarea timpului necesar pentru 
studiul dosarului. În acest mod, se realizează şi o analiză la nivelul  
Colegiului de Conducere care  are în vedere şi participarea judecătorului 
în alte complete de judecată, încărcătura, situaţia redactării hotărârilor 
judecătoreşti, orice alte date apreciate ca relevante pentru adoptarea 
unor măsuri corecte şi adecvate de management.

Principiul repartizării aleatorii a cauzelor nu este afectat prin 
această modalitate în condiţiile în care nu se poate anticipa absenţa 
judecătorului titular la înregistrarea dosarului şi nici cine va fi desemnat 
prin hotărârea Colegiului de conducere să participe la judecată în caz de 
intervenire a unor motive obiective de absenţă a titularului completului. 

Această viziune se explică şi în contextul unui volum foarte mare 
de activitate, cu o fluctuaţie ridicată a personalului, ceea ce determină şi 
necesitatea unor măsuri de management individualizate, care, aşa cum 
s-a arătat, nu încalcă dispoziţiile legale şi regulamentare, nefiind de 
natură a afecta în vreun fel repartizarea aleatorie a cauzelor.

De asemenea, este realizată şi exigenţa modificării doar cu 
caracter excepţional a completului de judecată prin hotărâri ale 
Colegiului de conducere. Astfel, regula aplicabilă la nivelul Secţiei a VIII 
– a de contencios administrativ şi fiscal, în caz de absenţă a 
judecătorului, o reprezintă participarea judecătorului din planificarea de 
permanenţă, aşa cum rezultă din evidenţele secţiei, existând peste 120 
de procese verbale întocmite în condiţiile art. 110 alin. (8) şi doar 11 
hotărâri ale Colegiului de Conducere de modificare a compunerii 
completului.

II.4. Repartizarea aleatorie a cauzelor în situaţia incidentelor 
procedurale.

Verificările efectuate prin sondaj au relevat că, în situaţia 
intervenirii incidentelor procedurale, în cazul admiterii cererilor de 
abţinere şi de recuzare a tuturor membrilor completului de judecată, se 
procedează la excluderea completului respectiv  de la repartizarea 
aleatorie.

Nu au fost identificate alte cazuri de blocare a unor complete de la 
repartizarea aleatorie în sistem informatizat, cu excepţia celor anterior 
enunţate.

II.5. Excepţii de la repartizarea aleatorie în sistem informatizat. 
Repartizarea ciclică a cauzelor.

În urma verificărilor efectuate prin sondaj privind modul în care a 
fost realizată repartizarea dosarelor aflate pe rolul unor complete 
desfiinţate s-a constatat că repartizarea s-a realizat în mod ciclic, cu 
respectarea dispoziţiilor regulamentare.

În cazul desfiinţării unui complet de judecată, dosarele înregistrate 
pe rolul acestuia, inclusiv dosarele suspendate, se repartizează de 
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preşedintele de secţie în sistem ciclic celorlalte completuri de judecată 
care judecă în aceeaşi materie, începând cu completul cu număr următor
celui căruia i-a fost atribuit ultimul dosar cu ocazia repartizării ciclice 
precedente, continuând în ordinea numerică a completelor.

Totodată, verificările efectuate au evidenţiat că, de regulă, s-a 
procedat la repartizarea ciclică a dosarelor de către preşedintele de 
secţie şi în situaţia înfiinţării unor complete specializate, cum este cazul 
completelor competente în materia achiziţiilor publice, situaţii care au 
determinat o nouă repartizare a dosarelor înregistrate pe rolul instanţei 
anterior înfiinţării completelor specializate.

Astfel, se constată că, în dosarul nr. …, repartizat aleatoriu la C6 
Fond, care a fost desființat, s-a dispus repartizarea ciclică la C 13 Fond, 
conform procesului verbal din data de 1 octombrie 2018. 

Verificând și registrul de repartizare ciclică, se constată că s-a 
procedat corect prin repartizarea în ordinea numerelor de dosar.

 Aceeași situație se regăseşte și la dosarul nr. …, înregistrat la C 6
fond și repartizat ulterior ciclic la  C 25 Fond.

Dosarul nr. … a fost repartizat iniţial completului C 2 fond și, după 
desfiinţarea acestuia, completului  C 4 fond.

Dosarul nr. …* a fost repartizat inițial la completul C 30 fond, iar 
ulterior a fost repartizat ciclic la completul C 2 fond. S-a întocmit în mod 
corespunzător proces verbal de repartizare ciclică la data de 29 
noiembrie 2018.  După desființarea completului C 2 fond, conform 
procesului verbal din 17 decembrie 2018,  dosarul a fost repartizat 
completului C 5 Fond.

Dosarul nr. … a fost repartizat ciclic de la completul C 32 la 
completul C 33, conform procesului verbal de repartizare ciclică din data 
de 2 octombrie 2018.

Dosarul nr. … a fost repartizat aleatoriu la completul C 30 Fond si,
ulterior, repartizat ciclic completului C 40 Fond, conform procesului 
verbal din data de 12 octombrie 2018.

Dosarul nr. … a fost repartizat aleatoriu la completul C 6 fond și, 
ulterior, completului C 11 fond, conform procesului verbal din data de 1 
octombrie 2018.

Dosarul nr. … a fost repartizat aleatoriu automat la completul C 6 
fond şi, ulterior, repartizat ciclic completului C 25, conform procesului 
verbal din data de 1 octombrie 2018.

Dosarul nr. …* a fost repartizat inițial la completul C 19 și, ulterior,
completului C 21 Fond, conform procesului verbal din data de  21 
ianuarie 2019.

Dosarul nr. … a fost repartizat inițial la completul C 2, apoi 
repartizat ciclic  completului C 29, conform procesului  verbal  din data 
de 17 decembrie.

O situaţie aparte a fost constatată ca urmare a necesităţii 
constituirii unor complete specializate în materia achiziţiilor publice.
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Astfel, prin Decizia Preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti nr. 577 
din data de 28 august 2018 s-a dispus, începând cu data de 17 
septembrie 2018, înfiinţarea a 5 complete de judecată specializate în 
materia achiziţiilor publice. 

Prin Hotărârea Colegiului de Conducere nr. … din … s-au stabilit 
următoarele:

„Art. 1 – Aprobă, în cadrul Secţiei a VIII-a contencios administrativ 
şi fiscal, configurarea şi compunerea completelor de judecată 
specializate în materia achiziţiilor publice, astfel cum rezultă din decizia 
nr. …/…, emisă de preşedintele Curţii de Apel Bucureşti.

Art. 2 – Începând cu data de 17 septembrie 2018, dosarele 
înregistrate pe rolul Secţiei a VIII –a contencios administrativ şi fiscal vor 
fi repartizate aleatoriu celor 5 complete specializate nou înfiinţate (…).

Art. 3 – Dosarele în materia achiziţiilor publice, repartizate aleatoriu
completelor nespecializate, înainte de 17 septembrie 2018 şi care nu se 
vor soluţiona până la data de 30.09.2018 urmează să se repartizeze 
ciclic celor 5 complete nou înfiinţate în materia achiziţiilor publice din 
cadrul Secţiei a VIII – a contencios administrativ şi fiscal, începând cu 
completul 1 până la completul 5. De la această regulă fac excepţie 
cauzele care, prin repartizare aleatorie, au fost alocate unor complete 
nespecializate la acea dată, dar din compunerea cărora fac parte aceiaşi
3 judecători, fie numai 2 judecători, fie cel puţin unul dintre aceştia, care 
vor face parte din completele specializate după această dată, care vor 
păstra cauzele spre soluţionare, sens în care se va întocmi un proces 
verbal de către preşedintele secţiei în care se va menţiona 
corespondenţa între completul vechi nespecializat şi completul nou, 
specializat în această materie.”

În aplicarea acestei hotărâri, dosarele în materia achiziţiilor publice,
repartizate aleatoriu completelor nespecializate, înainte de data de 17 
septembrie 2018 şi care au fost soluţionate până la data de 30 
septembrie 2018, au fost repartizate ciclic celor 5 complete nou înfiinţate 
în materia achiziţiilor publice din cadrul secţiei, începând cu completul 1 
până la completul 5, de către preşedintele de secţie.

Astfel, în şedinţa din data de 27 septembrie 2018, dosarele nr. … 
şi nr. …, ambele având ca obiect „litigiu privind achiziţiile publice” au fost 
înaintate preşedintelui Secţiei a VIII – a contencios administrativ şi fiscal,
în vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor Hotărârii Colegiului de 
Conducere nr. …/….

Cauzele au fost, în consecinţă, repartizate ciclic la data de 12 
octombrie 2018, în ordine, fiind evidenţiate ca atare în registrul de 
repartizare ciclică.

S-a procedat în acelaşi mod şi cu privire la dosarele nr. … şi nr. … 
din şedinţa din data de 12 octombrie 2018, care au fost repartizate ciclic 
la data de 15 octombrie 2018, în ordine, fiind evidențiate ca atare în 
registrul de repartizare ciclică.
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De la regula sus menţionată a fost constatată, ca excepţie, situaţia 
a 4 dosare repartizate completului 2 Recurs din data de 24 septembrie 
2018, respectiv dosarele nr. …, nr. …, nr. … şi nr. …, care au fost 
repartizate ciclic de către completul de judecată.

Verificările au relevat că, în şedinţă publică din data de 24 
septembrie 2018, dosarul nr. … a fost repartizat Completului 2 recurs 
achiziţii publice, cu termen în cunoştinţa părţilor la data de 24 octombrie 
2018.

La această dată, completul 2 Recurs achiziţii publice a înaintat 
cauza conducerii secţiei în vederea repartizării ciclice între completele 
specializate, în conformitate cu art. 3 din Hotărârea Colegiului de 
Conducere nr. …/… şi art. 103, 104 alin. (1) din ROIJ.

Potrivit procesului verbal încheiat la data de 1 noiembrie 2018, 
cauza a fost repartizată ciclic Completului 4 Recurs Achiziţii Publice.

În acelaşi mod s-a procedat şi în cazul dosarului nr. … care, în 
şedinţa publică din data de 24 septembrie 2018, a fost repartizat 
Completului 3 Recurs achiziţii publice, fiind acordat termen în cunoştinţa 
părţilor la data de 24 octombrie 2018.

Prin încheierea din data de 24 octombrie 2018, Completul 3 Recurs 
achiziţii publice a înaintat cauza conducerii secţiei în vederea repartizării 
aleatorii, instanţa constatând nelegala învestire a completului.

Potrivit procesului verbal încheiat la data de 1 noiembrie 2018, 
cauza a fost repartizată ciclic Completului 5 Recurs Achiziţii Publice. 

Dosarul nr. … a fost repartizat Completului 4 Recurs achiziţii 
publice, fiind acordat termen în cunoştinţa părţilor la data de 25 
octombrie 2018.

Prin încheierea din data de 25 octombrie 2018 cauza a fost înaintată
conducerii secţiei în vederea repartizării ciclice între completele 
specializate în conformitate cu art. 3 din Hotărârea Colegiului de 
Conducere nr. …/… şi art. 103, 104 alin. (1) din ROIJ.

Potrivit procesului verbal încheiat la data de 1 noiembrie 2018 cauza
a fost repartizată ciclic Completului 3 Recurs Achiziţii Publice.

În aceeaşi şedinţă publică din data de 24 septembrie 2018,  dosarul
nr. … a fost repartizat Completului 1 recurs achiziţii publice, fiind acordat
termen de judecată în cunoştinţa părţilor la data de 9 octombrie 2018,  
termen la care s-a procedat la soluţionarea cauzei. 

Referitor la modul de respectare a dispoziţiilor art. 107 din ROIIJ, în 
urma verificărilor efectuate a rezultat că, încă de la înregistrarea 
dosarului, în toate cazurile se procedează la efectuarea de verificări în 
sistemul informatic Ecris privind existenţa unor cereri deja înregistrate 
având unul din obiectele iniţiale şi cu privire la aceleaşi părţi, fiind 
încheiat în acest sens proces verbal potrivit dispoziţiilor regulamentare.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate a rezultat că, în cazul 
trimiterii cauzei de la o secţie la alta, dosarul îşi păstrează numărul iniţial 
sub care a fost înregistrat fiind repartizat aleatoriu. 
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Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul trimiterii dosarului către un 
complet specializat, sau de la un astfel de complet. 

În situaţia recalificării unei căi de atac completul de judecată este 
întregit, după caz, cu unul sau doi judecători din lista de permanenţă din 
ziua în care s-a dispus asupra recalificării. Aşa s-a procedat, de 
exemplu, în situaţia dosarelor nr. …, … şi nr. …, verificate prin sondaj.

În cazul în care recalificarea necesită constituirea unui complet cu 
un număr mai mic de judecători decât cel căruia i-a fost repartizată 
cauza, completul de judecată va fi format din preşedintele completului 
iniţial şi, dacă este cazul, şi din următorul judecător din compunerea 
acestuia.

Verificările directe au evidenţiat că se procedează în conformitate 
cu dispoziţiile art. 111 alin. (4) din ROIIJ şi în caz de disjungere, dosarul 
nou-format fiind repartizat aceluiaşi complet pentru respectarea 
principiului continuităţii. Aşa s-a procedat, de exemplu, în următoarele 
cazuri: dosarul nr. … format în urma disjungerii din dosarul nr. ..., dosarul
nr. … format în urma disjungerii din dosarul nr. … şi dosarul nr. … format
în urma disjungerii din dosarul nr. …).

Repunerea pe rol a cauzei după suspendare, pentru continuarea 
judecăţii, pentru perimare sau pentru pronunţarea hotărârii ca urmare a 
încheierii acordului de mediere, se realiză de completul iniţial învestit cu 
soluţionarea cauzei, chiar dacă între timp şi-a schimbat compunerea. 

După înregistrare, cererile de îndreptare a erorilor materiale şi 
cererile de completare sau lămurire a hotărârii se înaintează la completul
care a pronunţat hotărârea a cărei îndreptare ori lămurire se solicită. 

În cazul completelor colegiale, judecătorii care au pronunţat 
hotărârea se reunesc chiar dacă nu mai fac parte, împreună, din acelaşi 
complet. Dacă la data apariţiei oricăreia dintre situaţiile menţionate 
numai unul sau unii dintre respectivii judecători îşi desfăşoară activitatea 
în cadrul secţiei, completul este întregit cu unul ori, după caz, 2 
judecători din lista de permanenţă de la data înregistrării cererii de 
îndreptare a erorilor materiale sau a cererii de completare ori lămurire a 
hotărârii.

De asemenea, verificările au relevat că, în situaţia în care 
judecătorul, sau, după caz, niciunul dintre judecătorii care au compus 
completul colegial nu mai funcţionează în cadrul secţiei cauza se 
repartizează aleatoriu, cu excepţia situaţiei în care, prin hotărâre a 
colegiului de conducere, s-a stabilit preluarea cauzelor unui complet 
dacă membrul sau, după caz, niciunul dintre membrii acestuia nu îşi mai 
desfăşoară activitatea în cadrul secţiei de către alt sau alţi judecători 
(exemplu dosar nr. …). 

Cauzele trimise spre rejudecare se repartizează completului iniţial 
învestit. În situația existenței unui caz de incompatibilitate, cauza se 
înaintează completului cu numărul imediat următor care judecă în 
aceeaşi materie. În cazul în care se constată incompatibilitatea 
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judecătorului investit cu soluţionarea cauzei, dosarul se repartizează 
aleatoriu.

În situaţia în care completul investit este desfiinţat, cauzele se 
repartizează prin metoda repartizării ciclice.

În cadrul secţiei nu au fost constituite complete de divergenţă.
Cererile de suspendare a executării hotărârilor supuse căilor de 

atac se înaintează  completului care a fost învestit cu judecarea cauzei. 
Dacă cererea de suspendare se înregistrează înainte de sosirea 
dosarului, aceasta primeşte număr nou de dosar şi se repartizează în 
procedura aleatorie.

Nu au fost înregistrate cereri având ca obiect suspendarea 
provizorie a executării hotărârii în condiţiile Codului de procedură civilă 
de la 1865.

Cererea de suspendare provizorie a executării silite începută în 
condiţiile Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, 
cu modificările şi completările ulterioare, formulată înainte de 
introducerea unei contestaţii la executare, se repartizează aleatoriu. 
Dacă există contestaţie la executare depusă la instanţă, cererea de 
suspendare provizorie a executării silite, chiar formulată separat, se 
judecă de către completul care soluţionează contestaţia.

Pe perioada vacanţei judecătoreşti se formează complete 
separate, pentru a se asigura soluţionarea cauzelor urgente, precum şi a
celor în care a intervenit un acord de mediere, indiferent de obiectul 
cauzei.

Prin Hotărârile Colegiului de conducere nr. … din data de … şi nr. 
… din data de … au fost stabilite cauzele care urmau a fi soluţionate în 
timpul vacanţei judecătoreşti, precum şi modalitatea de repartizare a 
celor rămase nesoluţionate la sfârşitul acesteia.

III. Constatări privind eventualele modificări intervenite în 
programul informatic de repartizare aleatorie a cauzelor.

Potrivit datelor comunicate, accesul în aplicaţia ECRIS se face pe 
bază de utilizator și parolă, iar drepturi de administrare au toți specialiștii 
IT ai Curții de Apel București.

Parametrii de repartizare aleatorie au fost stabiliţi prin Hotărârea 
Colegiului de conducere nr. … din data de ….

Pentru perioada vacanţei judecătoreşti, parametrii de repartizare 
aleatorie au fost stabiliţi prin Hotărârea Colegiului de conducere al Curţii 
de Apel Bucureşti nr. … din data de ….

Prin Hotărârea Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti 
nr. … din data de … s-au aprobat parametrii de repartizare pentru 
obiectele aferente litigiilor privind achiziţiile publice, obiectul anulare 
rezoluţie şi obiectul anulare raport evaluare ANI.

Din analiza parametrilor de repartizare rezultă că aceştia au fost 
stabiliţi la intervale care să permită sistemului să aleagă din cât mai 
multe complete de judecată.
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Din rapoartele generate de sistemul informatic de evidenţă (dosare
cu termen automat şters; dosare şterse şi reintroduse în sistem sub 
acelaşi număr; dosare şterse; dosare repartizate automat de mai multe 
ori şi dosare cu părţi şterse)  au rezultat următoarele:

1. Dosare cu termen automat șters 
Din evidențele în sistem informatic rezultă că, la nivelul Secției a 

VIII-a Contencios administrativ și fiscal, în perioada de referință, raportat 
la volumul de activitate al secţiei, a fost identificat un număr foarte redus 
de dosare în care termenul alocat în urma repartizării aleatorii a fost 
șters. La fiecare dintre aceste dosare a fost menționat motivul ștergerii, 
sens în care exemplificăm:

Dosarul nr. … a fost înregistrat la data de 1 septembrie 2018, 
având ca obiect anulare act administrativ, revizuirea dosarului nr. …. 
Dosarul a fost repartizat aleatoriu Completului 11 Recurs fiind stabilit 
prim termen ca urmare a repartizării la data de 24 octombrie 2018. 

Potrivit mențiunilor efectuate, termenul alocat automat a fost șters 
având în vedere că, potrivit Hotărârii Colegiului de Conducere, Completul
11 recurs urma să se desființeze începând cu data de 12 septembrie 
2018.

În urma analizării hotărârilor Colegiului de Conducere al instanței s-
a constat că, într-adevăr, prin Hotărârea de Colegiu nr. …/…, s-a dispus,
între altele, blocarea completului 11 Recurs în vederea desființării 
începând cu 12 septembrie 2018.

Dosarul nr. …* a fost înregistrat la data de 7 iunie 2018, având ca 
obiect anulare act administrativ şi a fost repartizat Completului 6 recurs 
cu termen la data de 28 iunie 2018. 

Acest termen a fost șters cu motivarea că prin hotărâre a 
Colegiului de Conducere nr. … din data de … parametrii de repartizare a
acestor cauze se majorează de la 21 - 60 de zile la 30 - 90 de zile.

Situaţia prezentată îşi găseşte justificarea, prin Hotărârea nr. … din
data de … stabilindu-se majorarea parametrului de repartizare pentru 
primul termen de judecată  (recurs) de la 21 – 60 la 30-90.

Măsura apare ca fiind justificată de necesitatea repartizării 
cauzelor care nu se judecă pe timpul verii prin predeterminarea unor 
parametri care să determine sistemul să caute complet disponibil după 
epuizarea perioadei de vacanță judecătorească. 

Aceeași situație a fost constatată și în dosarele nr. …* înregistrat la
data de 7 iunie 2018, cu obiect ”contestație act administrativ fiscal”, 
stadiu ”recurs”, precum și nr. …* înregistrat la data de 7 iunie 2018, cu 
obiect ”anulare act administrativ” și stadiul procesual ”recurs”, fiind 
efectuate mențiuni corespunzătoare în ECRIS cu privire la motivul 
ștergerii.

De asemenea, în dosarul nr. … înregistrat la data de 30 mai 2018, 
s-a alocat termen într-o zi nelucrătoare, din eroare la acea dată fiind 
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creat complet. Data de 4 iunie 2018 a fost, într-adevăr, într-o zi de 
duminică. Şi în această situație, a fost menționat expres motivul ștergerii.

2. Dosare șterse și reintroduse în sistem sub același număr.
Potrivit verificărilor efectuate prin sondaj nu au fost constatate, în 

perioada de referinţă, astfel de situații.

3. Dosare repartizate automat de mai multe ori.
La nivelul Secției a VIII – a Contencios administrativ și fiscal, pe 

parcursul anului 2018, a existat un număr foarte redus de dosare în care 
s-a procedat la mai multe repartizări aleatorii, de fiecare dată motivele 
fiind menționate expres în sistem.

Astfel, în această listă se regăsesc, de exemplu, dosarele 
menționate și la categoria „dosarelor cu termenul automat șters” descrisă
anterior, respectiv dosarele nr. … și nr. …*.

Totodată, verificările prin sondaj au relevat şi alte situaţii, cum sunt:
Dosarul nr. … a fost repartizat inițial Completului 4 Recurs la data 

de 28 iunie 2018. Față de dispozițiile Hotărârii de Colegiu nr. … din … 
(privind stabilirea parametrilor de repartizare aleatorie pe perioada 
vacanţei judecătoreşti), dosarul a fost șters și repartizat din nou aleatoriu
în sistem informatizat Completului 14 Recurs.

Aceeași a fost situația și în cazul dosarelor nr. … repartizat inițial 
Completului 13 recurs la data de 28 iunie 2018, nr. …* repartizat inițial 
Completului 6 Recurs la data de 28 iunie, apoi Completului 13 Recurs la 
data de 28 iunie, nr. … repartizat inițial Completului 4 Recurs din 28 
iunie 2018, …* repartizat inițial Completului 4 Recurs din 28 iunie. 

Toate aceste dosare au fost repartizate din nou în sistem 
informatizat cu respectarea parametrilor stabiliți prin Hotărârea de 
Colegiu menționată, fiindu-le alocate termene de judecată în luna 
septembrie.

Au mai existat și situații în care repartizarea aleatorie inițială a fost 
rezultatul unor erori de operare, în toate aceste situații menționându-se, 
așa cum am arătat, motivul repartizării multiple.

 Exemplificăm în acest sens dosarele nr. …, nr. …, nr…. (unde a 
fost menţionat greşit stadiul procesual), nr. … („eroare şedinţă. Nu există
şedinţă C 5 recurs în data de 26.04.2018”).

4. Dosare șterse.
În perioada de referinţă nu a existat un număr mare de dosare 

şterse la nivelul Secţiei a VIII – a, iar operaţiunile de ştergere au fost 
justificate, în toate cazurile, de erori umane la înregistrare, de fiecare 
dată motivele ştergerii fiind evidenţiate în sistem. 

Exemplificăm în acest sens dosarele nr. … („eroare transfer: pe 
coperta dosarului şi pe rezoluţia … se menţionează nr. dosar … în loc de
…”), nr. … („eroare transfer dosar civil”), nr. … („eroare transfer litigii de 
muncă”) şi … („din eroare a fost transferat la CAB”).
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De asemenea, potrivit referatului întocmit de Compartimentul 
Informatică din cadrul Curţii de Apel Bucureşti a rezultat că în aplicaţia 
ECRIS este configurat un departament numit „secţia instruire”, 
departament în care se fac  teste şi simulări pentru verificarea anumitor 
funcţionalităţi ale aplicaţiei. 

Astfel, dosarele nr. …, nr. … şi nr. … au fost şterse din acest 
departament după ce au fost făcute testele necesare, pentru a nu fi 
preluate pe portalul instanţelor de judecată.

5. Dosare în care data dosarului diferă de data înregistrării.
Din evidenţele informatice prezentate rezultă că în anul 2018 a 

existat un singur caz în care data dosarului diferă de data înregistrării, 
respectiv dosarul nr. …* care a fost înregistrat la data de 14 august 
2018, data dosarului fiind 10 august 2018. 

Această situaţie nu este, însă, relevantă, sub aspectul evaluării 
repartizării în sistem informatizat, întrucât dosarul a fost repartizat 
manual cu respectarea continuităţii completului de judecată.

Astfel, dosarul având ca obiect „despăgubire” a fost înregistrat 
iniţial pe rolul secţiei la data de 2 februarie 2015 sub numărul … şi 
repartizat aleatoriu în sistem informatizat completului 11 Fond.

Ulterior, prin Decizia nr. 2358 din 6 iunie 2018 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie – Secţia contencios administrativ şi fiscal, a fost admis
recursul declarat de reclamante, a fost casată sentinţa civilă recurată şi a
fost trimisă cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

În rejudecare, cauza fost înregistrată la Curtea de Apel Bucureşti la
data de 10 august 2018 (într-o zi de vineri), sub numărul …*.

În conformitate cu prevederile ROIIJ, cauza fost repartizată manual
aceluiaşi complet, respectiv completului 11 Fond, astfel cum rezultă din 
listingul situaţiei repartizării zilnice, precum şi din fişa dosarului.

6. Dosare în care s-au efectuat operaţii de ştergere părţi.
Din verificările efectuate şi punctele de vedere exprimate a rezultat 

că au fost efectuate operaţii de ştergere părţi în situaţiile în care dosarele
au fost copiate în sistemul ECRIS, ca urmare a existenţei aceluiaşi 
obiect şi unei identităţi totale sau parţiale de părţi, în cauze înregistrate 
anterior.

Verificările au relevat faptul că operaţiunea de ştergere a părţilor 
nu a fost de natură să afecteze repartizarea aleatorie, dosarele fiind 
repartizate numai după introducerea corectă a părţilor, cum s-a procedat,
de exemplu, în dosarele nr. … (părţi şterse la data de 3.01.2018, ora 
9:54, dosarul fiind repartizat la ora 10:33), nr. … (părţi şterse la data de 
14.02.2018, ora 15:21, dosarul fiind repartizat la ora 15:40), nr. … (părţi 
şterse la data de 19.02.2018, ora 15:11, dosarul fiind repartizat la ora 
15:46), nr. … (părţi şterse la data de 12.04.2018, ora 12:05, dosarul fiind 
repartizat la ora 12:51), nr. … (părţi şterse la data de 27.06.2018, ora 
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13:53, dosarul fiind repartizat la ora 14:40) şi nr. … (părţi şterse la data 
de 7.02.2018, ora 12:01, dosarul fiind repartizat la ora 12:09).

O altă situaţie a fost constatată în legătură cu dosarul nr. … în care
părţile au fost introduse parţial, operaţiunea de ştergere a părţilor copiate
dintr-un alt dosar similar având loc ulterior repartizării dosarului, fiind 
justificată de  numărul foarte mare al părţilor.

7. Accesarea sistemului.
Deşi accesul la sistemul de evidenţă ECRIS se face prin folosirea 

numelui utilizatorului şi parolei, au fost identificate unele vulnerabilităţi 
ale acestuia.

Astfel, setarea permisiunilor de acces la sistem se face pe grupuri 
de utilizatori, iar nu pe fiecare utilizator în parte, fiind posibilă accesarea 
unui dosar în ECRIS şi de persoane care nu au atribuţii nici în ceea ce 
priveşte înregistrarea sau repartizarea dosarului, nici în ceea ce priveşte 
instrumentarea propriu zisă, fapt ce poate crea vulnerabilităţi cu privire la
securitatea documentelor.

Desigur, este de dorit ca sistemul să poată fi utilizat la capacitate 
maximă şi, datorită faptului că în ECRIS se evidenţiază toate 
documentele create în legătură cu dosarul respectiv, este chiar benefică 
instituirea unui acces cât mai larg al judecătorilor la hotărâri 
judecătoreşti, chiar şi de la alte instanţe, căci o atare posibilitate poate 
ajuta, în timp, la reducerea cazurilor de practică neunitară.

Totuşi, din analiza concretă a istoricului accesărilor unor dosare, se
constată că accesul în ECRIS are loc, uneori, fără nicio justificare 
aparentă, de regulă în dosare mediatizate.

De exemplu, în dosarul nr. … având ca părţi procurori din cadrul 
…, la data de 6 iunie 2018 instanţa a respins cererea de suspendare şi a
acordat termen de judecată. Soluţia a fost introdusă la ora 12:32, iar 
dosarul a fost accesat în ECRIS pe două conturi, respectiv  „Vizitator …” 
şi „…” la ora 14:30:27, respectiv 14:30:51 – 14:31:12. Accesările au 
fost făcute, de pe ambele conturi, de la acelaşi IP (…), ceea ce pune 
serioase probleme de securitate a sistemului, de vreme ce se presupune
că aceeaşi persoană nu ar trebui să aibă acces la două conturi de acces 
în ECRIS, conturi aferente unor instituţii diferite. Situaţia s-a repetat şi în 
perioada în care instanţa a rămas în pronunţare, respectiv începând cu 
data de 5 februarie 2019; astfel, la data de 12.02.2019 se fac aceleaşi 
accesări consecutive, de pe aceste conturi şi acelaşi IP.

Dincolo de riscurile de încălcare a confidenţialităţii, se poate 
aprecia şi că accesarea ECRIS de către una dintre părţi este în egală 
măsură o încălcare a principiului egalităţii părţilor, regula fiind aceea că 
părţile nu au acces în sistemul informatic ECRIS, ci la portalul instanţelor
de judecată.

Verificările directe au relevat că exemplul dat nu este unul singular,
fiind constatate şi în alte cauze numeroase accesări ale sistemului 

23 / 28

W
W

W
.JU

RI.R
O



informatic, fără legătură cu instrumentarea propriu-zisă, cum sunt 
dosarele nr. …, nr. … şi nr. ….

În schimb, alte dosare verificate prin sondaj, respectiv nr. …, nr. … 
şi nr. … nu au alte accesări cu excepţia celor pe care le-a presupus 
instrumentarea dosarului.

Se constată că numărul accesărilor este cu atât mai mare cu cât 
respectiva cauză a fost mai intens mediatizată, aceleaşi persoane, în 
general, efectuând astfel de accesări, deşi permisiunile de acces sunt 
identice pentru toţi judecătorii secţiei.

IV. Concluzii 
În perioada supusă analizării, respectiv 1 ianuarie 2018 – 31 

decembrie 2018, la nivelul Secţiei a VIII –a contencios administrativ şi 
fiscal din cadrul Curţii de Apel Bucureşti pot fi reţinute următoarele 
concluzii referitoare la modul de respectare a dispoziţiilor regulamentare 
privind repartizarea cauzelor:

 În ceea ce priveşte înregistrarea actelor de sesizare a instanţei, s-
a constatat că acestea sunt evidenţiate la registratura instanţei, unde, în 
aceeaşi zi, după stabilirea obiectului cauzei, primesc, cu excepţia 
cazurilor prevăzute de lege, dată certă şi număr din aplicaţia ECRIS, în 
conformitate cu art. 94  alin. (1) din ROIIJ.

Toate căile de atac declarate împotriva aceleiaşi hotărâri se 
înregistrează la primul dosar format, fiind soluţionate de completul iniţial 
învestit, în conformitate cu dispoziţiile art. 94 alin.  (3) ROIIJ.

Grefierul desemnat cu primirea şi înregistrarea cererilor stabileşte 
obiectul cauzei sub îndrumarea preşedintelui de secţie sau a 
judecătorilor responsabili cu coordonarea activităţii de repartizare 
aleatorie a cauzelor.

De regulă dosarele şi cererile de chemare în judecată se 
înregistrează în aceeaşi zi. 

Cu toate acestea, a fost identificată o situaţie în care, din cauza 
unor probleme tehnice apărute în aplicaţia ECRIS, cauzele şi actele de 
procedură nu au putut fi înregistrate în ziua primirii lor, fiind înregistrate a
doua zi, cu întocmirea procesului verbal prevăzut de art. 94 alin. (11) din 
ROIIJ.

Verificările efectuate au evidenţiat că în această situaţie s-a făcut 
aplicarea dispoziţiilor art. 94 alin. 11 din ROIIJ şi nu a celor prevăzute de 
art. 112 din ROIIJ referitoare la cazurile de avarie.

În consecinţă se impune reanalizarea practicii instanţei în scopul 
identificării cazurilor în care sunt incidente dispoziţiile art. 94 alin 11 şi, 
respectiv art. 112 din ROIIJ şi, în consecinţă, instruirea personalului 
auxiliar cu atribuţii în domeniul înregistrării şi repartizării aleatorii a 
cauzelor cu privire la rezultatul analizei efectuate.

Verificările efectuate în ceea ce priveşte formarea dosarelor 
asociate conduc la concluzia că se procedează în conformitate cu 
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dispoziţiile art. 97 alin. (2) ROIIJ, prin crearea dosarelor asociate de la 
momentul înregistrării.

Totodată, nu au fost identificate situaţii în care repartizarea 
cauzelor să nu se realizeze în sistem informatizat, atunci când 
dispoziţiile legale o impun, cu excepţia situaţiei referitoare la repartizarea
cererilor de reexaminare a taxelor judiciare de timbru când, potrivit 
constatărilor efectuate, repartizarea acestui tip de cereri se face manual, 
la completul imediat următor.

Constituirea completelor de judecată pentru anul 2018 s-a realizat 
prin hotărâre a Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti.  

Modificările survenite ulterior s-au realizat tot prin hotărâri ale 
Colegiului de conducere fiind determinate de  motivele obiective 
prezentate anterior în cuprinsul raportului, precum şi de necesitatea 
înfiinţării unui număr de 5 complete de judecată specializate în materia 
achiziţiilor publice.

Planificarea de permanenţă se întocmeşte pe zile, pentru tot anul, 
fiind modificată în aceleaşi condiţii ca cele sus menţionate.

Planificarea de permanenţă aferentă vacanţei judecătoreşti a fost 
întocmită pe săptămâni şi aprobată prin hotărâre a Colegiului de 
conducere, ulterior fiind  modificată tot prin hotărâre a Colegiului de 
conducere.

Specificul Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal a Curţii de 
Apel Bucureşti este dat de competenţa specială pe care această instanţă
a atras-o până la intervenirea modificărilor legislative adoptate prin 
Legea nr. 212/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative (care 
au urmărit, între altele, degrevarea acesteia în raport de organele 
emitente ale actelor atacate), normele de competenţă specială exclusivă 
menţinute şi în prezent (cum sunt, de exemplu, acțiunile prevăzute de 
Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare),
toate acestea oferind o particularitate a acesteia faţă de restul secţiilor 
de contencios administrativ din ţară, în condiţiile în care pe raza 
teritorială a Curţii de Apel Bucureşti se află toate autoritățile centrale ale 
statului. 

Relevant este şi faptul că actele administrative si administrativ-
fiscale ale autorităţilor centrale ale statului au fost atacate, preponderent,
în București, chiar în condiţiile unei competenţe alternative instituite de 
lege, fapt care a impus chiar intervenţia legiuitorului.

Situaţia prezentată mai sus a avut drept consecinţă înregistrarea 
unui număr foarte ridicat de cauze, respectiv 20.926 cauze, multe dintre 
acestea având o complexitate ridicată.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, astfel cum a fost prezentat 
anterior în cuprinsul raportului, la nivelul Curţii de Apel Bucureşti, tot ca 
un specific al acestei instanţe, s-a constatat o fluctuaţie mare a 
judecătorilor care şi-au desfăşurat activitatea în perioada supusă 
verificărilor, determinată de promovarea unor judecători de la instanţele 
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inferioare la această instanţă, promovarea unor judecători la Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, detaşarea în cadrul altor instituţii, adoptarea unor 
măsuri administrative de mutare a unor judecători între secţiile Curţii de 
Apel, reluarea activităţii unor judecători, în cadrul secţiei, eliberarea din 
funcţie a altora, transferul etc.

Totodată, modificările legislative intervenite în perioada analizată 
au impus înfiinţarea unor complete specializate în materia achiziţiilor 
publice.

Condiţiile şi circumstanţele prezentate mai sus au determinat 
necesitatea identificării, de către conducerea instanţei, a unor soluţii 
practice pentru organizarea eficientă a activităţii, folosirea adecvată a 
resurselor umane, evaluarea necesităţilor şi gestionarea situaţiilor de 
criză, în scopul păstrării unui echilibru între principiile de organizare şi 
funcţionare a instanţelor şi imperativul asigurării condiţiilor 
corespunzătoare de muncă pentru judecători, echilibrarea volumului de 
activitate între judecători şi asigurarea unui climat organizaţional 
corespunzător.

Specificul instanţei, competenţa specială pe care o atrage, 
complexitatea deosebită a cauzelor şi volumul de activitate au impus 
rezolvarea situaţiilor în care a fost necesară înlocuirea titularului 
completului, într-o manieră care să asigure respectarea normelor legale 
şi regulamentare în aceeaşi măsură în care   s-a impus şi asigurarea 
timpului necesar pregătirii şedinţelor de judecată şi condiţiilor optime de 
desfăşurare a activităţilor.

Analiza efectuată a condus la soluţia modificării compunerii 
completelor de judecată în situaţiile în care absenţa titularului a fost 
adusă, din timp, la cunoştinţa conducerii secţiei şi, astfel, a Colegiului de 
conducere, prin adoptarea unor Hotărâri ale Colegiului de conducere în 
temeiul art. 19 alin. 1 lit. j din Regulamentul de ordine interioară al 
instanțelor judecătorești. O astfel de măsură a avut drept principal scop 
echilibrarea, pe cât posibil, a volumului de activitate între judecători, 
raportat la toate circumstanţele cunoscute.

În situaţiile în care modificarea compunerii completelor de judecată
a intervenit intempestiv, s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 110 din 
Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, conform 
cărora în caz de absenţă, compunerea completului se va realiza prin 
participarea judecătorilor din planificarea de permanenţă.

Rezultă aşadar că modificarea componenţei completelor prin 
hotărâri ale Colegiului de conducere este justificată de motivele obiective
prezentate şi care au determinat aceste modificări, raportat la nevoile 
concrete ale instanţei şi specificul mai sus menţionat. 

Acest mod de lucru a asigurat respectarea exigenţei modificării 
doar cu caracter excepţional a completului de judecată prin hotărâri ale 
Colegiului de conducere, regula aplicabilă la nivelul Secţiei a VIII – a de 
contencios administrativ şi fiscal, în caz de absenţă a judecătorului, 
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reprezentând-o participarea judecătorului din planificarea de 
permanenţă, aşa cum rezultă din evidenţele secţiei.

Practica identificată la nivelul Secţiei a VIII-a nu este una singulară,
ea fiind regăsită la nivelul tuturor secţiilor Curţii de Apel Bucureşti.

Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești a 
avut în vedere reguli aplicabile instanţelor de judecată, însă nu a putut să
acopere de fiecare dată situaţiile particulare în care se regăsesc anumite
instanţe, ceea ce a impus din partea conducerilor judiciare ale acestora 
identificarea soluţiilor apreciate ca fiind cele mai bune şi care să ţină cont
de dispoziţiile legale şi regulamentare, dar în acelaşi timp să asigure 
bunul mers al justiţiei ca serviciu public.

În situaţia incidentelor procedurale, s-a constatat că se procedează
la excluderea completului respectiv  de la repartizarea aleatorie în cazul 
admiterii cererilor de abţinere şi de recuzare a tuturor membrilor 
completului de judecată. Nu au fost identificate alte cazuri de blocare a 
unor complete de la repartizarea aleatorie în sistem informatizat, cu 
excepţia celor anterior enunţate.

În ceea priveşte repartizarea ciclică în situația unor complete 
desființate, s-a constatat că aceasta a avut loc, de regulă, cu 
respectarea dispozițiilor regulamentare, situaţia de excepţie prezentată 
în cuprinsul raportului nefiind de natură a concluziona în sensul 
existenţei unei deficienţe din punct de vedere organizatoric.

Nu au fost identificate neregularităţi nici în ceea ce priveşte 
celelalte situaţii prevăzute de dispoziţiile regulamentare referitoare la 
excepţiile de la repartizarea aleatorie a cauzelor, verificările efectuate 
prin sondaj conducând la concluzia respectării dispoziţiilor 
regulamentare.

În ceea ce priveşte repartizarea aleatorie automată a cauzelor, s-a 
constata că accesul în aplicaţia ECRIS se face pe bază de utilizator și 
parolă. Drepturi de administrare au toți specialiștii IT ai Curții de Apel 
București, parametrii de repartizare aleatorie fiind stabiliţi prin hotărâri 
ale Colegiului de conducere. 

Deşi accesul la sistemul de evidenţă ECRIS se face pe bază de 
nume de utilizator şi parolă, s-a constatat că sistemul prezintă unele 
vulnerabilităţi rezultate din modalitatea de setare a permisiunilor de 
acces, urmând să se aprecieze asupra oportunităţii realizării, la nivel 
naţional, a unei analize privind asigurarea unor modalităţi de acces la 
baza de date Ecris care să respecte principiile care guvernează 
activitatea instanţelor de judecată. 

Echipa de inspectori judiciari,
judecător …
judecător …

       Prezentul raport se publică în temeiul art. 123 alin. (5) din Regulamentul 
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privind Normele de efectuare a lucrărilor de inspecție.
      Raportul a fost aprobat prin Hotărârea Secției pentru Judecători nr. 1199 din 
02.07.2019, conform ordinii de zi soluționate, publicată pe site-ul web al 
Consiliului Superior al Magistraturii la adresa www.csm1909.ro secţiunea 
„Hotărâri ale Secţiei pentru Judecători”.
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