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Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au 
decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, 
democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea 
Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.
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Analiza şi monitorizarea practicilor administrative ale instanţelor

DEZBATERI CU ASOCIAŢIILE PROFESIONALE JUDICIARE ŞI SOCIETATEA CIVILĂ

1) Obiective

Dezbaterile îşi propun să identifice şi să analizeze modul în care este asigurat managementul instanţelor 
şi soluţiile de îmbunătăţire a acestuia, din perspectiva profesioniştilor cu atribuţii în realizarea actului de 
justiţie şi a societăţii civile.

3) Grupurile ţintă

a) asociaţii de magistraţi
b) asociaţii de avocaţi
c) asociaţii de executori judecătoreşti
d) asociaţii de lichidatori judiciari

4) Metodologie

Dezbaterile vor fi organizate de monitorii locali şi moderate de unul dintre experţi. Pentru atingerea 
obiectivelor propuse vor fi avute în vedere următoarele tehnici:
a) Alternarea întrebări închise-deschise: se vor folosi întrebări de fixare a problemelor şi întrebări 
de precizare a cauzalităţilor, condiţiilor şi manifestărilor pentru fiecare dintre temele cuprinse în 
obiectivele studiului.
b) Alternarea temelor de dezbatere cu teme de percepţie: pentru validarea şi clarificarea 
rezultatelor celorlalte instrumente se vor folosi teme de percepţie, iar pentru construirea concluziilor şi 
analiza calitativă a rezultatelor se vor folosi întrebări de dezbatere. 

Prin urmare, dezbaterile se vor axa pe rezultatele cantitative şi calitative obţinute în urma aplicării 
celorlalte instrumente de monitorizare (chestionare, cereri de informaţii ş.a.), care vor fi prezentate în 
cadrul discuţiilor. Se va urmări expunerea informaţiilor în mod defalcat, pe categoriile profesionale ale 
respondenţilor, folosindu-se, pe cât posibil, abordarea utilizată şi pentru celelalte instrumente de 
monitorizare, astfel încât concluziile dezbaterilor să poată fi comparate şi coroborate cu rezultatele 
obţinute anterior.

Exemple de teme de discuţie posibile în cadrul acestei etape:
 Distribuţia aleatorie a dosarelor
 Disponibilitatea informaţiilor la sediul instanţei, pe pagina web a instanţei, la personalul 

instanţei, precum şi acurateţea şi claritatea acestora
 Uşurinţa accesului părţilor la dosarul cauzei
 Conduita magistraţilor şi funcţionarilor auxiliari
 Frecvenţa termenelor
 Drepturile justiţiabililor în faţa instanţei 
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 Ajutorul public judiciar
 Sesizări şi plângeri formulate împotriva magistraţilor şi a funcţionarilor judiciari
 Durata şedinţelor de judecată
 Încărcătura cu dosare a instanţelor judecătoreşti
 Continuitatea structurii completelor de judecată
 Buna funcţionare a instanţei
 Condiţionarea ilegală a părţilor în chestiuni legate de dosarele acestora aflate pe rol
 Principalele mijloace de informare în domeniul juridic utilizate de practicieni

Pornind de la premisele şi concluziile monitorizării şi urmărind temele expuse anterior, va fi supusă 
dezbaterii propunerea de politică publică pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ, elaborată de panelul 
de experţi, observaţiile şi recomandările participanţilor vor fi incluse în forma finală a propunerii, care 
va fi integrată în documentul publicat. 


