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Presă și informare 

 

Statistici judiciare 2009 

Numărul de hotărâri pronunțate în 2009 este printre cele mai ridicate din istoria Curții 
de Justiție  

 
Curtea 

Statisticile judiciare ale Curții pentru anul 2009 scot în evidență, în mod global, o productivitate 
sporită și menținerea unei eficacități satisfăcătoare în ceea ce privește durata procedurilor. În plus, 
trebuie subliniată de asemenea tendința constantă de creștere a numărului de cereri de 
pronunțare a unor hotărâri preliminare, adresate Curții. 

Astfel, Curtea a soluționat 543 de cauze în anul 2009, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă 
în raport cu anul precedent (495 de cauze soluționate în anul 2008). Dintre aceste cauze, 377 au 
făcut obiectul unei hotărâri, iar 165 au fost soluționate printr-o ordonanță. Numărul de hotărâri 
pronunțate în 2009 este printre cele mai ridicate din istoria Curții. 

Curtea a fost sesizată cu 561 de cauze noi, ceea ce reprezintă o ușoară scădere în raport cu anul 
2008 (592 de cauze introduse). Cu toate acestea, trebuie subliniat că numărul de cauze 
preliminare introduse în anul 2009 este cel mai ridicat din istoria Curții (302 cauze). 

În ceea ce privește durata procedurilor, datele statistice sunt pozitive. În privința trimiterilor 
preliminare, această durată se ridică la 17,1 luni, cu alte cuvinte o durată practic identică celei din 
2008 (16,8 luni). În ceea ce privește acțiunile directe și recursurile, durata medie de soluționare a 
fost de 17,1 luni și, respectiv, de 15,4 luni (16,9 luni și 18,4 luni în 2008). 

Pe lângă reformele metodelor sale de lucru întreprinse în ultimii ani, ameliorarea eficacității Curții 
în soluționarea cauzelor se datorează și utilizării sporite a diferitelor instrumente procedurale de 
care dispune pentru accelerarea judecării anumitor cauze (procedura preliminară de urgență, 
judecarea cu prioritate, procedura accelerată, procedura simplificată și posibilitatea judecării 
cauzei fără concluziile avocatului general). 

În acest context, vom menționa că procedura preliminară de urgență a fost solicitată în 3 cauze, 
iar camera desemnată a considerat că în 2 dintre acestea au fost întrunite condițiile necesare. 
Aceste cauze au fost soluționate, în medie, într-un termen de 2,5 luni. 

În ceea ce privește posibilitatea judecării cauzelor fără concluziile avocatului general, Curtea a 
utilizat această procedură cu o mai mare frecvență. Astfel, în anul 2009, aproximativ 52 % dintre 
hotărâri au fost pronunțate fără concluzii, față de 41 % în 2008. 

 

 



 

Tribunalul 

Din punct de vedere statistic, anul trecut s-a aflat sub semnul continuității. Astfel, se constată un 
număr însemnat de cauze introduse (568) care, în pofida unei ușoare scăderi în raport cu anul 
2008 (629), rămâne cu mult superior cifrelor înregistrate până în acel moment: 522 în 2007 și 432 
în 2006. În consecință, cu toate că ameliorarea semnificativă a volumului cauzelor soluționate a 
fost, de asemenea, confirmată (cu 555 de cauze soluționate, respectiv o creștere cu 25-30 % în 
raport cu anii 2006 și 2007), numărul cauzelor aflate pe rol (1191) nu a putut fi redus, în pofida 
eforturilor permanente și a reformelor întreprinse în acest sens. 

Pe de altă parte, în ceea ce privește durata procedurilor, bilanțul este eterogen. Astfel, în domeniul 
recursurilor, aceasta a rămas la nivelul foarte satisfăcător atins în 2008 (16,1 luni). De asemenea, 
durata procedurilor a scăzut în domeniul proprietății intelectuale (de la 20,4 luni în 2008 la 20,1 
luni în 2009), datorită în special punerii în aplicare a articolului 135a din Regulamentul de 
procedură (care, în anumite condiții, permite Tribunalului să se pronunțe asupra fondului cauzelor 
din domeniul proprietății intelectuale fără desfășurarea unei ședințe). Totuși, durata procedurilor a 
crescut în ceea ce privește acțiunile introduse în alte domenii (de la 26 de luni în 2008 la 33,1 luni 
în 2009). 

 

Tribunalul Funcției Publice 

Având în vedere că, în anul 2009, pentru prima dată de la înființarea Tribunalului Funcției Publice, 
numărul cauzelor soluționate (155) a depășit în mod semnificativ numărul cauzelor introduse 
(113), se înregistrează o netă ameliorare a situației stocului acestuia. Numărul cauzelor aflate pe 
rol este de numai 175 față de 217 la sfârșitul anului 2008.  

Durata medie a procedurii este de 15,1 luni, ceea ce reprezintă o scădere clară a duratei medii de 
soluționare a cauzelor față de cea de anul trecut, care era de 17 luni. 
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