
PROTOCOL

de colaborare pentru traducerea documentului CEPE] intitulat .Jceport OII "European judicial

sy stems - Editlon 2014 (2012 data): efficiency and quality ofjustice"

Încheiat între:

Consi liul Superior al Magistraturii, (nr. de înregistrare al protocolului 32/23 862/20 14), cu sediul în
Calea Plevnei nr.141B, sector 6, cod poştal 0600 II , Bucureşti , reprezentat de domnul judecător
Marius Badea TU DOSE, în ca litate de preşedinte ;

Înalta Curte de Casaţi e şi Just iţ i e, (nr. de înre gistrare al protocolului 30/09.0 1.2015), cu sed iul în str.
Batiştei , nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bucureşti, reprezentat de doamna judecăto r dr. Livia
Doina STANCIU, în ca litate de preşedinte ;

M· r.. I r . . . ( d ' J I I I . C I:) 5 'J/ lo /b ) di I 'uusteru . usti ţr ei , nr. e inreg istrare a protoco u UI. :J ....J , cu se I U l Il str.
Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti , repre zentat de domnul Robert-Mar ius CAZANCIUC, în
calitate de mini stru :

Parchet ul de pe lângă Înalta Curte de Casaţi e ş i J usti ţ i e, (nr . de înreg istrare al pro toco lului
29 13/C/1472/2014), cu sediul în bdul. Libertăţii nr.12, sector 5, cod poştal 050706, Bucureşti,

repreze ntat de domnul Tiberiu Mihail N IŢU, în calitate de procuror general;

Uniunea Naţiona lă a Barourilor din România, (nr. de înreg istrare al protocolului 252-AUT-20 14),
cu sediul în Palatul de Justi ţie, Splaiul Independenţei nr. 5, sector 5, cod 050091, Bucureş t i ,

reprezentat de domnul av. Gheorghe FLOREA, în calitate de preşedinte ;

Uniunea Naţ ional ă a Executor ilor Judecătoreşti, (nr. de înregistrare al protocolului UNE J
353 1/19. 12.2014 - aviz D..J . 16/19.12.2014), cu sediul în str. Cuza Vodă nr.143, sector 4, Bucureşt i ,

reprezentat de domnul Cristian-Mihai JURCH ESCU, în calitate de preşedinte ;

Uniunea Natională a Notarilor Publici din România, (nr. de înregistrare al
protoco lului... : ..16..f<f.j 2'?/.5. ..), cu sediul în str. General Berthelot nr. 41, sector 1, cod poşta l
010 164, Bucureşt i, reprezentat de domnul Dumitru Viorel MANESCU, în calitate de preşed i nte al
Uniuni i Naţionale a Notarilor Publici din România;

denumite în continuare "părţ i le"

* * *
Preambul

Luând în con siderare calitatea României de stat membru al Consiliului Europei, precum ş i

funcţionarea în cadrul acestei organizaţ i i internaţionale a Comisiei Europene pentru Eficienţa

Justi ţiei , denumită în continuare CEPEJ;
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Având În vedere publicarea de către CEPEJ, În luna octombrie 2014, a raportului său de evaluare
privind funcţionarea sistemelor judiciare europene, intitulat .Report on "European judicial systems
- Edition 2014 (20 12 data) : efficiency and quality of' j ustice", În care sunt incluse date referitoare la
finanţarea alocată pentru serviciul public al justiţiei, volumul de acti vitate al i nstanţelor şi al
parchetelor, organizarea activităţii judecătorilor, a procurorilor, a notarilor public i, a avocaţ i l or ş i a
executorilor judecătoreşti ;

Ţ i nâ nd cont de faptul că CEP EJ este Însărc i nată de Comitetul de Mini ştri al Consiliului Europei să

propună so l u ţ i i concrete, potrivite pentru implementarea efectivă de către statele membre ale
Consiliului Europei a instrumentelor CE privind organizarea justi ţi ei. promovarea just iţie i ca
serviciu publ ic ş i pentru asigurarea faptului că politicile privind instanţele iau În considerare nevoile
j ustiţiabi l i lo r şi previn Încălcarea Articolului 6 al CE DO (deoarece oferă statelor o so l u ţ i e eficientă

Înainte de formularea unei plângeri la CEDO);

Luând În eonsiderare calitatea României de membru al Uniunii Europene şi recomandări l e

formul ate prin Mecanismul de Cooperare ş i Verificare' . precum ş i necesitatea de a Îndeplini
obiectivele stabilite pentru reforma structurală a sis temului judiciar, prin tre care sunt inclu se ş i

gestionarea volumului de lucru şi eficienţa justiţ iei ;

Ţ i nâ nd cont de faptul că, prin cel mai recent raport al Comisiei Europene privind MCV2 s-a
reco mandat României să în t repri nd ă măsuri privind reforma sistemului j udic iar, prin care să :

• acce lereze găsi rea unei so l u ţ i i la prob lemele generate de volumu l de lucru ş i să adopte
măsuri le legislative necesare pentru restrueturarea sistem ului de instanţe;

• pună la d i spoziţia factori lor de cond ucere din sistemul judiciar instrumentele necesare de
informare cu privire la funcţionarea sistem ului judiciar (instrumente de stat ist ică,

gestionarea cazurilor. sondaje În rându l utilizatori lor ş i sondaj e În rândul angaj aţ il or), În
vederea sporirii capacităţii de a adopta deci zii În cunoştinţă de cauză ş i În vederea asigurări i

unor progrese demonstrabile;
• Îmbunătăţească respectarea hotărâri lor judeeătoreşt i la toate nivelurile, pentru a se asigura

executarea adecvată a hotărâri lor j udecătoreşt i ş i a sanc ţ i un i lo r financiare .

Având În vedere ş i datele incluse În "Tabloul de bord 20 14 privind justi ţi a În UEJ
" . referitoare la

modul de func ţ ionare al sistemelor judiciare naţionale, informaţii care contribuie la identi ficarea
aspectelor care merită o atenţ ie deosebită pentru a se asigura punerea În aplicare a reformelor;

Luând În considerare că majoritatea datel or cantit ative din Tabloul de bord 20 14 sunt furnizate În
prezent tot de Comisia pentru evaluarea efi ci enţei justiţiei (CEPEJ) din cadrul Consiliului Europei.
cu care Comisia a Încheiat un contract În vederea efectuării unui studiu specific, precum ş i faptul că

aceste date au fost oferite de statele membre. În conformitate cu metodologia CE PE.! ;

Deoarece raportul CE PEJ dat publicităţii În luna octombrie 20 14 reprezintă cel mai recent ş i mai
complet document cu date statistice privind sistemele j udiciare din statele membre ale Consiliului

J Decizia 200619281CE a Comisiei din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de verificare a
progresului realizat de România in vederea atingerii anumitor obiective specifice În domeniul refo rmei sistemului
j udiciar şi uţ ţuptei impotriv a corupţiei (.f() L 354, 14.12.2006 , p. 56).
2 Raport al Comisiei către Parlamentul Europea n şi către Consiliu privind progresele realizate in România În cadrul
mecanismului de cooperare şi de verificare (COM(2014) 3 7final}.
3 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu. Banca Centrală European ă. Comitetul Economic şi

Social European şi Comitetul Regiunilor - Brux elles. 17.3.20 14, COM(2014) 155 final.
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Europei , numărul acestor ţări fiind mai mare decât ce le care fac parte din Uniunea Europeană, astfel
încât raportul este în măsură să ofere o perspectivă extinsă;

Părţile a II convenit încheierea prezentului protocol.

Art icolul I - O biectu l p rotocolului

( 1) - Părţile se vor asocia pentru traducerea prin intermediul unui traducător autorizat (sau a unei
soc i etăţ i comerciale cu obiect de activitate în domeniu) a documentului elaborat de CE PEJ ş i

intitulat .Report on "European judicial systems - Edition 2014 (2012 data): efliciency and quality
of j ustice".

(2) - În vederea traducerii documentului se va încheia un contract de prestări servicii, demersurile
pentru selectarea prestatorului, redactarea contractului şi semnarea contractului urmând să fie făcute

de către Consiliul Superior al Magistraturii. cu consultarea tuturor părţilor impl icate .

(3) - Plata factur ii rezultate ca urmare a traducerii acestui document se va împărţi în mod egal între
părţile semnatare, detaliile concrete privind recepţia l uc rări i ş i rea liza rea efectivă a plăţii urmând să

fie stipulate prin contrac t.

Art icolu l 2 - T rad ucerea documentului

Traducerea raportului se va realiza în cond iţi i le ş i cu respectarea tari felor menţ ionate în Legea
nr. 178/1997, cu mod i ficări le şi cornplet ări le ulter ioare ş i in Ordinul comun al ministrului justiţiei ş i

libertăţilor cetăţeneşti ş i ministerului finanţelor pub lice nr.772 /C/2009.

Articolul 3 - In trarea în vigoare ş i încetarca protocolului

( 1) - Prezentul protocol intră in vigoare la data semnări i sale de către părţi . urm ând să inceteze să

producă efecte după efectuarea ultimei tranşe a plăţii către prestatorul traducerii sau către partea
care a avan sat suma datorată de către unul sau mai mulţi dintre beneficiari .

CONS ILIUL SU PERIOR AL MA G IST RATU lUI

judecător Marius Badea TUDOSE
preşedinte

data .

Î NALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI,J USTIŢI

j udecă tor dr. Livia Doina STANCIU
preşedinte

data .
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MINISTERUL J_-"U_ <,

Robert-Mari S-Ld'~~

ministru t: ...
data ' -/ ~ ........... J. ... . ,{~ ,:,, '~1

..:0/"/" ." fI~ \~ ) ,>
.... -.:!..!.~E '{ ~\ ~:./

UNIU NEA

Cristian-Mih
preşedinte

data .

UNIUNEA NATIONALĂA NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA
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