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Adjunctul IJ: Peste 6.600 de lucrari înregistrate în 2014 referitoare la activitatea si
conduita magistratilor
Numarul total de lucrari înregistrate pe rolul Inspectiei Judiciare în 2014 referitoare la activitatea si
conduita judecatorilor si procurorilor a fost de 6.604, a declarat miercuri seful adjunct al Inspectiei
Judiciare, Gheorghe Stan.
Potrivit raportului de activitate al IJ pe 2014, prezentat miercuri de conducerea institutiei, din numarul total de
lucrari peste 1.400 au fost de reveniri la sesizarile anterioare (unele dintre acestea continând si aspecte noi care au
presupus verificari suplimentare fata de lucrarea initiala), iar petitiile au vizat în mod preponderent nerespectarea
normelor de procedura, modul de instrumentare si solutionare a cauzei, tergiversarea solutionarii sau a cercetarilor,
redactarea cu întârziere a hotarârilor.
Raportul arata ca din analiza comparativa a datelor statistice se evidentiaza o tendinta de usoara crestere a
numarului sesizarilor, evolutie ce poate fi asociata, în primul rând, cu cresterea numarului de cauze aflate pe rolul
instantelor si a anchetelor penale si doar subsecvent unei cresteri a aspectelor susceptibile a fi criticate.
Gheorghe Stan a precizat ca numarul actiunilor disciplinare promovate de IJ a fost de 38, dintre care 27 în cazul
judecatorilor, iar 11 în cel al procurorilor.
'La judecatori, procentajul de admisibilitate în cadrul actiunilor disciplinare este de 62% iar la procurori de 83%', a
aratat Stan.
El a mai mentionat ca Sectia pentru judecatori a CSM a dispus în 2014 o excludere din magistratura, în timp ce
Sectia pentru procurori trei excluderi din magistratura, în restul fiind aplicate actiuni graduale.
În raport se precizeaza ca în 2014 IJ s-a sesizat din oficiu în 146 de situatii, determinate de aspecte sesizate în
mass-media referitoare la activitatea judecatorilor si procurorilor sau de constatari ale inspectorilor judiciari, în
cadrul controalelor desfasurate la instante sau unitati de parchet sau ca urmare a activitatilor de monitorizare
realizate pe domenii specifice.
'În comparatie cu anii anteriori, în anul 2014 numarul sesizarilor din oficiu a crescut, situatie ce denota, pe de o
parte, o implicare mai accentuata a Inspectiei Judiciare în asumarea rolului sau pro-activ în materie, dar si
frecventa crescuta a situatiilor ce au impus sesizarea din oficiu', se spune în document.
Sursa citata arata ca, dupa dobândirea autonomiei functionale, IJ a inclus constant în planurile de activitate anuale
controale tematice care vizau domenii ce nu au constituit obiectul unor verificari anterioare, respectiv practica
instantelor si parchetelor în aplicarea anumitor institutii juridice cu impact asupra sistemului judiciar în ansamblul
sau si modalitatea de implementarea a dispozitiilor noilor coduri de procedura.
'Pe lânga aceste controale tematice, IJ si-a stabilit ca obiectiv pe termen lung evaluarea la nivel national a modului
în care este organizata si functioneaza justitia ca serviciu public, scop în care, pentru o analiza de ansamblu,
verificarile efectuate au vizat modalitatea de îndeplinire de catre magistratii cu functii de conducere a atributiilor
manageriale atât la nivelul fiecarei instante ori parchet cât si sub aspectul coordonarii de catre instantele sau
parchetele ierarhic superioare. Finalitatea acestui tip de control este aceea de identificare a aspectelor de bune
practici si a implementarii acestora la nivel national, precum si a unificarii procedurilor administrative. Activitatea
de control efectuata de IJ în 2014, sub acest aspect, a relevat o incidenta mare a situatiilor în care au fost constatate
deficiente în privinta comunicarii magistratilor cu functii de conducere în relatia cu personalul din cadrul
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instantelor si parchetelor si, în raport de aceasta consta
tare, apreciem ca ar fi necesara o analiza a conditiilor de participare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea
acestor functii', se mai arata în raport.
IJ a apreciat ca, la fel ca si în anii anteriori, urmare a monitorizarilor efectuate, s-a constatat drept vulnerabilitate a
sistemului judiciar prelungirea în timp a procedurilor judiciare determinata atât de factori obiectivi, în privinta
carora considera ca sunt necesare interventii de ordin legislativ, dar si subiectivi, factori pentru a caror înlaturare se
impune în continuare adoptarea unor masuri ferme.
'Dintr-o alta perspectiva, pe fondul cresterii incidentei situatiilor în care s-a pus în discutie independenta sistemului
judiciar, trebuie remarcata pozitia constanta exprimata de Inspectia Judiciara în sensul aprecierii ca interesul social
general este nu numai acela de a fi informat, ci mai ales de a beneficia de o justitie independenta si impartiala, iar
un om politic sau mass media, sub pretextul informarii populatiei, nu pot discredita masurile dispuse de catre
magistrati, cu consecinta accentuarii lipsei de încredere a populatiei în eficacitatea instrumentelor legale', se mai
precizeaza în raportul IJ.

page 2 / 2

