
Raspunsul ICCJ la chestionarul delegatiei japoneze  
 
Vizita de studiu a delegatiei de grefieri din Japonia, organizata de CSN MERIDIAN cu sprijinul ICCJ 

 

 

Răspunsuri la: 
 

Chestiuni principale la momentul vizitei de studiu în tribunale româneşti 

 

Toate datele statistice se referă numai la activitatea derulată de ICCJ 

 

 

 La momentul vizitei de studiu în tribunale româneşti, Asociaţia Grefierilor Japonezi este interesată în mod 

deosebit de următoarele puncte, despre care consideră că îi sunt foarte utile în sistemul de lucru al grefierilor din 

Japonia.  

 

 1 Sistemul judiciar român 

 (1) Vă rugăm să ne confirmaţi dacă datele cuprinse în anexele 1-1 şi 1-2 privind competenţele instanţelor din 

România, anexe alcătuite după cum am înţeles noi sistemul judiciar român, sunt exacte.  

  

 Răspuns: da. 
 

 (2) Vă rugăm să ne confirmaţi dacă Ministerul de Justiţie are în sarcina sa chestiunile legate de funcţionarea 

sistemului de justiţie din România (personalul din tribunale, administrarea, contabilitatea).  

 

Răspuns: Nu. Toate aceste probleme sunt în sarcina CSM. 

 

 (3) Vă rugăm să ne confirmaţi dacă elementele de referinţă ale reformei sistemului judiciar român cuprinse în 

anexa 1-3, alcătuită după înţelegerea noastră, sunt exacte.  

 

 Răspuns: da.  
 

 2 Procedura procesuală din România  

 (1) Vă rugăm să ne explicaţi pe scurt modul de desfăşurare a cauzelor ordinare civile din România, ca în 

modelul anexei 2(1), care cuprinde modul de desfăşurare a acestor cauze în Japonia. Vă rugăm să vă referiţi şi la rolul 

grefierilor în acest proces.  

 

Răspuns: La ICCJ ajunge dosarul deja format, în apel sau în recurs. În principiu, derularea fazelor 

procesului este asemănătoare cu cea din Japonia.   

 

 (2) Vă rugăm să ne explicaţi pe scurt modul de desfăşurare a cauzelor ordinare penale din România, ca în 

modelul anexei 2(2), care cuprinde modul de desfăşurare a acestor cauze în Japonia. Vă rugăm să vă referiţi şi la rolul 

grefierilor în acest proces.  

 

Răspuns: Idem.  
 

 (3) Vă rugăm să ne precizaţi dacă participarea publică la sistemul de justiţie din România se desfăşoară în mod 

similar cu cea din Japonia, aşa cum este menţionată în anexa 2(3).  

 

Răspuns: În România se judecă numai de către judecători în complete formate din 1 sau 3 sau 5 membri 

(judecători), aceasta în funcţie de nivelul de jurisdicţie. Judecătorii sunt singurii care iau decizii referitoare la 

întreaga desfăşurare a procesului (inclusiv la stabilirea pedepsei). Nu există sistemul de lucru cu „juraţi”. În 

afară de persoanele implicate în proces, în sală au acces şi alte persoane, şedinţele de judecată fiind publice. 

Calculatorul decide aleatoriu repartizarea cauzelor pe complete de judecători.  
 

 

 3 Cifre statistice 

 (1) Vă rugăm să ne indicaţi numărul de judecători, grefieri, alte categorii de personal, ca şi numărul de 

candidaţi şi de angajări, ca în modelul anexei 3(1), care indică aceste cifre în cazul Japoniei.  

 

 



Răspuns: 

 

Situaţia personalului la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie Justiţie 

 

 

Anul  Judecători  Magistraţi 

asistenţi 

Grefieri  Aprozi+agenţi 

procedurali 

Alte 

categorii de 

personal 

Nr. 

aspiranţi 

Nr. celor 

acceptaţi 

2011 121 85 139 15 122 62 12 

 

 

 (2) Vă rugăm să ne indicaţi numărul de cazuri civile şi penale din prima instanţă şi din instanţele de apel, ca în 

modelul anexei 3(2), care indică aceste cifre în cazul Japoniei.   

 

Răspuns: Statistica la ICCJ pe anii 2007, 2008, 2009 reiese din tabelele alăturate: 

 

 

Prezentarea statistică a activităţii de judecată a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
în anul 2007 

Secţia 

Dosare pe 

rol la 

începutul 

anului 2007 

Dosare 

intrate în 

anul 2007 

Total dosare 

pe rol în 

anul 2007 

Dosare 

soluţionate 

în anul 2007 

Dosare 

rămase 

nesoluţionate 

la 31.12.2007 
Secţia Civilă 4377 9594 13971 8514 5457 

Secţia Penală 1338 6755 8093 6895 1198 

Secţia Comercială 2061 4235 6296 4253 2143 

Secţia de Contencios Administrativ 1949 4626 6575 4901 1674 

Completul de 9 judecători 161 809 970 778 192 

Completul de 9 judecători - Legea 304/2004 10 5 15 12 3 

Secţiile Unite 35 75 110 88 22 

Comisie - Legea 115/1996 - - - - - 

Complet special - Legea 115/1996 - 1 1 1 - 

TOTAL 9931 26100 36031 25342 10689 
 

 

 

 

Prezentarea statistică a activităţii de judecată a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
pe anul 2008 

Secţia 

Dosare pe 

rol la 

începutul 

anului 2008 

Dosare 

intrate în 

anul 2008 

Total dosare 

pe rol în 

anul 2008 

Dosare 

soluţionate 

în anul 2008 

Dosare 

rămase 

nesoluţionate 

la 31.12.2008 
Secţia Civilă 5457 11833 17290 8349 8941 

Secţia Penală 1198 6616 7814 6467 1347 

Secţia Comercială 2143 3769 5912 3797 2115 

Secţia de Contencios Administrativ 1674 5497 7171 4833 2338 

Completul de 9 judecători 192 784 976 737 239 

Completul de 9 judecători (Legea 304/2004) 4 16 20 9 11 

Secţiile Unite 21 37 58 46 12 

Comisie - Legea 115/1996 - - - - - 

Complet - Legea 115/1996 - - - - - 

TOTAL 10689 28552 39241 24238 15003 
 

 

 

 



Prezentarea statistică a activităţii de judecată a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
pe anul 2009 

Secţia 

Dosare pe 

rol la 

începutul 

anului 

2009 

Dosare 

intrate în 

anul 2009 

Total 

dosare pe 

rol în 

anul 2009 

Dosare 

soluţionate 

în anul 

2009 

Dosare 

expediate 

cf. dec. CC 

nr.104/2009 

Dosare 

rămase 

nesoluţionate 

la 31.12.2009 

Secţia Civilă 8941 7866 16807 10292 1201 5314 

Secţia Penală 1347 6574 7921 6513   1408 

Secţia Comercială 2115 3298 5413 3367   2046 

Secţia de Contencios Administrativ 2338 6038 8376 5952   2424 

Completul de 9 judecători 239 953 1192 1006   186 

Completul de 9 judecători (Legea 304/2004) 11 28 39 20   19 

Secţiile Unite 12 26 38 38   - 

TOTAL 15003 24783 39786 27188 1201 11397 
 

 

 

 

 

 4 Dotarea informatică în instanţe şi transparenţa informaţiei 

 

 (1) Vă rugăm să ne explicaţi pe scurt despre programul ECRIS (control al cazurilor), elementele generale ale 

portalului JURINDEX şi despre mecanismul prin care este reflectată informaţia din program în portal.  

 

Răspuns: ECRIS este un sistem informatic la nivel naţional de GESTIUNE INFORMATICĂ A 

DOSARELOR, DOCUMENTELOR şi a tuturor informaţiilor legate de cazuri în instanţe şi parchete, fiind 

dedicat susţinerii informatice a activităţilor din sistemul justiţiei în contextul noii societăţi informaţionale.  

Portalul JURINDEX necesită purtarea unor discuţii asupra datelor cu caracter personal care să poată fi 

făcute publice. 

 

 (2) Vă rugăm să ne explicaţi pe scurt despre echipamentele informatice utilizate în instanţe, tipurile lor şi 

programul de achiziţii.  

 

Răspuns: La ICCJ, echipamentele informatice sunt servere de tip: IBM, Fujitsu, HP; staţii de lucru : 

Lenovo, Jujitsu, Mirya. 

Programul de achiziţii: PHARE. 

 

 

 

 

 


